La publicació presenta l’estudi, l’exposició, les 476
poblacions i 868 carrers indexats i un apartat didàctic
per a treballar als centres d’ensenyament, amb
propostes des de l’escola, l’educació secundària,
el batxillerat i la universitat. Té un protagonisme
especial l’apartat dedicat a Pompeu Fabra i Poch, en
la celebració del 150 aniversari, 2018, Any Fabra.
Els autors, llicenciats en filologia hispànica i
catalana, han elaborat una tesi sobre els noms
de lloc (Toponímia de Vistabella del Maestrat) i
de dialectologia (Els parlars del Montsià. Estudi
geolingüístic), respectivament. Alfabèticament són
Jesús Bernat Agut i Àngela Buj Alfara. En el camp de
la toponímia, Jesús (Mestre en Toponímia i doctor
en Filologia Catalana) ha recorregut molts de camps
i saltat molts de màrgens per a arribar a elaborar el
llibre de Toponímia rural d’Atzeneta del Maestrat i
diversos articles sobre pobles de l’antiga Setena de
Culla i l’Alcalatén. Pertany a la Societat d’Onomàstica
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i més. L’Àngela és del CEL i té diversos estudis de
lexicografia com El Vocabulari català de Tortosa,
de Francesc Mestre i Noé. Una anàlisi lexicogràfica
o Notes lexicogràfiques sobre el Petit vocabulari de
Benassal, de Carles Salvador i Gimeno. De les raïls
de la seua terra n’ha tret el Lèxic del Montsià. Estudi
geolingüístic i la didàctica l’ha portada a promoure
aquestes raïls a les aules, perquè hi puguen créixer
més lingüistes.
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I alguns carrers del país,
com un alfabet fosforescent,
ens han parlat d’aquells
que han estimat la llengua.

1. INTRODUCCIÓ
Lingüistes pel carrer és un projecte que camina des de 2016 (Any Llull) i que
el 2018 (Any Fabra) ha culminat el recull d’imatges de les 868 vies públiques que
al nostre domini lingüístic han estat batejades amb el nom d’algun lexicògraf o
gramàtic de la llengua catalana. No el podem, però, donar per conclòs. La possibilitat
que algun ajuntament pense a posar el nom d’una o un lingüista en qualsevol carrer
o plaça nova ens obliga a mantenir l’estudi obert. Així, doncs, seguim caminant i
contemplem, també, la possibilitat que als 57 autors reconeguts fins ara puguen
afegir-se noves aportacions que,a hores d’ara, desconeixem.
Amb tot, el volum i la importància d’aquest recull, així com la repercussió
que ha tingut a través de la xarxa1 i de les exposicions que han recorregut el nostre
àmbit d’estudi2, ben bé mereixen un estudi que n’aprofite les dades recollides i un
seguit de propostes didàctiques i jocs que possibiliten l’accés del públic en general
i, particularment, del món de l’ensenyament. I en això estem!
El present estudi pretén mostrar tant el treball de camp realitzat aquests
anys com el coneixement dels nostres lingüistes reconeguts a les retolacions que
bategen tants carrers, avingudes, places, atzucats, rondes, passejos… Les mateixes
retolacions són, sovint, una font d’informació biogràfica dels autors; d’altres
vegades, la majoria, resten sense cap atribut (filòleg, lingüista, gramàtic, autor de…)
que li diga al vianant la raó de la seua presència en aquell indret.
El treball de camp, que també ha trobat el recolzament i participació de
nombrosos col·laboradors3, ha culminat amb l’edició d’un “Mapa dels lingüistes”
que hom pot consultar a la xarxa4 i on podrà descobrir fotografies de l’indret i de la
retolació adient.
Un altre aspecte sobre la projecció del treball s’ha materialitzat en l’exposició
“Lingüistes pel carrer” que ha recorregut, a hores d’ara, més de vint localitats
entre Prada de Conflent (al nord) i Elda (al sud). Biblioteques, ajuntaments, centres
escolars, universitats,… han acollit la mostra dels 14 plafons que expliquen els
aspectes generals, estadístics i geogràfics de tots els autors (57) alhora que, d’una
manera més detallada, ens descriuen vida i obra dels autors que han rebut més
reconeixement en la retolació dels carrers: Pompeu Fabra, Ramon Llull, Enric Valor,
Manuel Sanchis Guarner, Antoni M. Alcover, Antoni Rovira i Virgili, Manuel Milà
i Fontanals, Joan Coromines, Francesc de B. Moll, Carles Salvador, Marià Aguiló,
Francesc Ferrer Pastor i Gabriel Ferrater.
1

Al blog Imatgies podeu trobar una carpeta amb una quarantena d’entrades dedicades al
projecte https://imatgies.blogspot.com/search/label/LING%C3%9CISTES%20PEL%2CARRER
2 http://imatgies.blogspot.com/2017/10/visitem-lexposicio-linguistes-pel-carrer.html
3 Dels 868 indrets localitzats, 283 han estat fotografiats per 68 col·laboradors que podeu
trobar als agraïments finals del llibre.
4 http://imatgies.blogspot.com/2018/08/mapa-dels-linguistes-pel-carrer.html
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L’exposició s’ha acompanyat de material didàctic, com una sopa de lletres
o diversos exercicis, i han estat aula d’aprenentatge de molts alumnes que l’han
rebuda al seu centre escolar o d’altres que l’han visitada a la biblioteca del poble
o en qualque espai municipal. Els espais que ens han acollit han suggerit diverses
anàlisis comarcals específiques que també podrem veure al present treball.
La celebració de l’Any Fabra també ha tingut resposta dins aquest projecte.
A més de proporcionar dades i material fotogràfic als organitzadors d’aquesta
celebració, hem afegit 3 plafons específics del gran gramàtic i lexicògraf amb
especificitats que també mostrem en un apartat del llibre.
El blog Imatgies ha dedicat més de quaranta entrades a fer un seguiment
del nostre projecte i de totes les activitats que se n’han fet fins ara. La importància
actual de la comunicació a través de la xarxa és patent en la nostra societat i ens
ha servit no sols per mostrar tot el treball fet sinó també per rebre suggeriments
i col·laboracions de tot tipus que ens han ajudat a millorar la informació que
pretenem transmetre.
El present treball dedica un extens apartat a les activitats didàctiques, amb
un seguit d’exercicis i jocs al voltant dels nostres lingüistes. Un bloc amb propostes
pràctiques que seran, sens dubte, ben profitoses a les aules.
En el darrer apartat del llibre oferim la base de dades alfabetitzada a partir
de les poblacions. Un índex de la totalitat dels vials dedicats als nostres lingüistes.
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2. DE LEXICOGRAFIA I GRAMÀTICA
Diccionaris i gramàtiques són les eines més generals i difoses per a l’estudi
d’una llengua. Altres disciplines, no menys importants però sí més específiques, com
la dialectologia, la sintaxi, la pragmàtica, etc., no són d’un abast tan generalitzat i
consegüentment la difusió tant d’obres com d’autors és més limitada. És per això que en
la nostra investigació destacarem aquells lingüistes que han estat lexicògrafs i gramàtics,
els altres que també trobem que no s’acullen a aquestes disciplines o que la seua
producció ha estat diversa en diferents branques de la Lingüística els agruparem sota
el nom general de «lingüistes». Així, abundant més particularment en la lexicografia i
la gramàtica exposarem una visió diacrònica d’ambdós disciplines per a mostrar quins
seran els continguts generals d’aquells teòrics que cercarem en el nostre projecte.
Encetem, doncs, una visió panoràmica diacrònica d’aquells lexicògrafs
precedents que poden haver donat nom a vies urbanes. Per això, des dels orígens,
hem de situar-nos, en la tipologia de diccionaris de rimes amb autors coneguts a finals
del segle XIV com Jaume March i Lluís d’Averçó. I haurem d’esperar fins a quatre-cents
anys després per a retrobar treballs lexicogràfics d’aquesta mena amb Joan Petit i
Aguilar. Amb posterioritat, entre els segles XVIII i XIX es daten altres diccionaris de
rims. Destaquem el gironí Pau Estorch i Siqués, a la mitat del segle XIX i, ja arribats al
segle XX apareix el treball de Fèlix Quer i Cassart. Modernament hem conegut, des de
València, un diccionari de la rima de Francesc Ferrer Pastor i Josep Giner.
Un altre tipus de repertori lexicogràfic que rep l’atenció d’alguns estudiosos
és el repertori bilingüe o trilingüe, de correspondències del català a altres llengües.
De darreries del XV es pot datar el diccionari català-llatí de Joan Esteve. Al segle XVI,
Bernat Vilanova, presenta un repertori similar entre exemples llatins i catalans. I
coetani també és el mostrari lexicogràfic valencià de Bernat Fenollar. Seguint en el
cinc-cents, des de Perpinyà, Joan Rosembach aborda les correspondències entre el
català i l’alemany. Tornant a la llengua clàssica Gabriel Busa fa l’adaptació catalana
de la coneguda obra de Nebrija. Però l’obra lexicogràfica més reeixida d’aquest
segle fou el Thesaurus puerilis del gironí Onofre Pou.
Entrats al segle XVII apareixen tres diccionaris. El primer, el Diccionari llatícatalà, de l’urgellenc Antoni Font; el segon, el Thesaurus verborum ac phrasium
de Pere Torra: el tercer, el Gazophylacium catalano-latinum, dictiones phrasibus
illustratas, ordine literario comprehendens cui subjicitur irregularium verborum
elenchus de Joan Lacavalleria i Dulach. Les tres obres pretenen servir els estudiants
en llur aprenentatge del llatí.
En el segle XVIII apareixen inventaris lèxics de diversa mena com són el glossari
de mots catalans aparegut en l’obra Centuria primera del Real y Militar Instituto de la
ínclita religión de Nuestra Señora de la Merced, redempción de cautivos christianos
del frare de Cardona Fra Manuel Marià Ribera; les «diccions Espanyolas lenguas
en Cathalà», de Baldiri Rexach, una comparativa entre el català i el castellà, per tal
de facilitar als infants catalans l’aprenentatge d’una llengua forastera; de finals del
set-cents és el Promtuario trilingüe de Josep Broch, un diccionari català-castellàfrancès.
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Amb tot, destaquen l’aportació
lexicogràfica de les obres del valencià
Carles Ros i Herrera, Breve diccionario
valenciano-castellano
i
Diccionario
valenciano-castellano5.
També es complementa aquest
repertori del XVIII amb el Vocabulari
mallorquí-castellà de fra Antoni Oliver,
completat per Josep Togores i Zanglada i
Guillem Roca i Seguí. Antoni de Capmany
i de Montpalau inclou en la seua obra
sobre memòries històriques de la marina
de Barcelona un «Diccionario de las voces
catalanas más difíciles y anticuadas» amb
la correspondència en castellà. Altres
obres del set-cents són un diccionari
castellà-valencià de Gregori Mayans
i Siscar; el Diccionario valencianocastellano del maestratenc fra Anselm
Dempere; el Lexicon hispano-catalanum
ac catalano-hispanum de fra Josep Maria
de Barcelona; el Diccionario latín, español,
francés, catalán, griego, italiano de Daniel
Finestres i de Monsalvo, el Diccionari de
termes bàrbars o antiquats de la llengua
catalana, de Josep Martí; el Diccionario
mallorquín, castellano y latino de fra
Joan Facund Sureda i Font; el Diccionario
mallorquín-castellano de Ramon Fortuny
i Puigdorfila; el Diccionario de la lengua
mallorquina y la lengua latina de fra
Antoni Balaguer.
Marc Antoni d’Orellana i Mojolí,
de València, continuà en certa manera
l’obra de Carles Ros i incorpora un elenc
de veus que no apareixen al diccionari de
Ros. Aquestes es relacionen sota l’epígraf
«Abecedario de nombres monosílabos
valencianos». De Just Pastor Fuster
5

Cal dir que les il·lustracions corresponen
a imatges preses sobre diccionaris de la
Biblioteca de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua. També volem fer notar que no hem
triat les més significatives perquè ja apareixen
il·lustrades als cartells de l’exposició.
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i Taronger és el «Breve vocabulario
valenciano y castellano de las voces más
oscuras o anticuadas».
A cavall del XVIII i el XIX, M. Joaquim
Sanelo i Lagardera redactà el «Ensayo,
Diccionario de Lemosino, Valenciano
antiguo y moderno al Castellano» i el
«Diccionari Valencià-Castellà».
La primera obra que apareix
impresa al segle XIX és el Diccionario
catalán-castellano-latino de Fèlix Amat.
També en iniciar-se el segle, es coneix
el Diccionari Menorquí, Español, Francês
y Llatí del menorquí Antoni Febrer i
Cardona. Un altre illenc que es dedicà a la
lexicografia fou Pere Antoni Figuera autor
del Diccionari mallorquí-castellà.
Una altra obra fou el Diccionario
manual castellano-catalán del frare
Magí Ferrer i Pons. L’aparició de l’obra
del traiguerí Pere Labèrnia i Esteller
Diccionari de la llengua catalana ab la
correspondencia castellana y llatina
suposà, amb posterioritat, una de
les obres de referència lexicogràfica
per a la redacció del Diccionari de la
llengua catalana de Pompeu Fabra.
Simultàniament, aparegué el Diccionari
catalá-castellá-llatí-francès-italià de S.
Estrada, A. Matamala, F. Patxot, J. Cortada
i L. Bordas.
També, el 1839, s’edita a València
el Ensayo de un Diccionario valencianocastellano de Lluís Lamarca i Morata. Joan
Josep Amengual i Reus és l’autor de Nuevo
diccionario mallorquín-castellano-latín. Ja
en la segona mitat del segle XIX apareix el
Diccionario manual ó vocabulario completo
de las lenguas catalana-castellana del
barceloní Àngel Saura i Mascaró. Una altra
obra basada en la relació d’equivalències
entre sengles llengües és la Miscelánea de
Miquel Rosanes; així com el Vocabulario
valenciano-castellano de Josep M. Cabrera.
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També en aquesta segona part
de la centúria, al Rosselló, es prepara
una obra vastíssima que poua en la
llengua antiga. Es tracta dels catorze
volums anomenats «Essai de dictionnaire
lenguass de la langue catalane» elaborats
per Julià-Bernat Alart. Del mateix temps
data el Diccionari del llirià Josep Escrig.
En aquesta segona mitat es publicà el
Vocabulario castellano menorquín y
viceversa de Josep Hospitaler i Caballer i
els dos volums del Diccionario menorquíncastellano de Jaume Ferrer i Parpal.
Igualment, el menorquí Joan Benejam
i Vives publicà Vocabulario menorquíncastellano. I es clou aquest segle amb
Novísimo diccionario general valencianocastellano de Joaquim Martí i Gadea
apareix a la fi del XIX.
Altres obres a cavall dels segles XIX
i XX s’ocuparen d’inventariar la llengua
antiga, amb resultats força reeixits i amb
una exhaustivitat en la recerca i replega
de materials. El primer fou l’illenc Marià
Aguiló i Fuster. Els seus materials foren
aplegats i editats pòstumament per
Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu.
Semblantment, aparegué posteriorment
el Diccionari Balari de Josep Balari i Jovany
editat per la Universitat de Barcelona i
preparada l’edició per M. de Montoliu.
Iniciant el segle XX, aparegueren
altres obres de rang menor com
el Vocabulari trilingüe castellanomenorquín-francés de Salvador Fàbregues
i Sintes; Diccionari popular de la llengua
catalana de Josep Aladern; el Diccionari
català-castellà & castellà-català d’
Antoni Rovira i Virgili; el Diccionario de
diccionarios, castellano, latino, portugués,
frances, italiano, catalán, inglés y alemán
d’Artur Masriera i Colomer. Quant a altres
obres bilingües, cal parlar del Diccionari
català-francès-castellà d’Antoni Bulbena
i Tusell i del Diccionari català-alemany
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i alemany-català d’Eberhard Vogel. Continuant amb la primera quinzena del XX
apareix el «Vocabulari català de Tortosa», del tortosí Francesc Mestre i Noé, publicat
per l’Institut d’Estudis Catalans el 1916, en el Butlletí de Dialectologia Catalana,
III. Posteriorment, el Vocabulari ortogràfic valencià-castellà de fra Lluís Fullana i
Mira i el Vocabulari del Maestrat del capellà de Benassal Joaquim Garcia Girona. El
gramàtic Carles Salvador, temps després, emprèn una col·laboració lexicogràfica,
de la mateixa població, per a la Miscel·lània dedicada a P. Fabra, editada a Buenos
Aires, el 1943, amb Petit Vocabulari de Benassal.
A l’Alguer, el mestre Joan Palomba (1876-1953) redactà el Diccionari alguerèscatalà-italià, del qual es donà notícia al I Congrés Internacional de la Llengua Catalana,
però que més de cent anys després encara resta inèdit. El 1917, Pompeu Fabra enllestia
el Diccionari ortogràfic i el 1932 el Diccionari General de la Llengua Catalana. Un any
després Carles Salvador publicava Vocabulari ortogràfic valencià. De ple segle XX és
la monumental obra anomenada Diccionari català-valencià-balear o l’Alcover-Moll
(http://dcvb.iecat.net/), fent referència a la doble autoria del compendi. Els autors, com
és sabut, són Mn. Antoni M. Alcover (Manacor 1862-Palma 1932) i Francesc de B. Moll
(Ciutadella 1903-1991). El DCVB es compon de deu volums. Els articles, a més de la
definició, inclouen referències documentals a la llengua antiga, moderna i literària amb
informació fonètica, geolectal i etimològica complementària, així com la traducció al
castellà. Una de les altres aportacions imprescindibles del segle XX són el Diccionari
Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, de Joan Coromines (1980-1991).
Pel que fa a la gramàtica, aquesta visió general de conjunt s’enceta
cronològicament a l’edat mitjana i, pràcticament fins al segle XIX, aquesta era
dedicada a l’ensenyament del llatí.
A la segona mitat del segle XVII, situem Llorenç Cendrós amb Gramàtica
catalana breu i clara. Altres autors com J. Ullastre, J. Petit i J. Llop són altres
gramàtics del moment.
A principis del segle XIX es publiquen els breus Principis de la lectura menorquina,
d’Antoni Febrer, i la Gramàtica i apologia de la llengua catalana, de Josep Pau Ballot,
i amb posterioritat la Gramática de la lengua mallorquina, de Joan Josep Amengual.
També Pere Puiggarí al Rosselló, els valencians Josep Puig i Josep Nebot són autors de
sengles gramàtiques. Magí Pers, Pau Estorch, Jaume Nonell, Marià Grandia i Antoni de
Bofarull, entre d’altres, redacten gramàtiques en aquest segle XIX.
La gramàtica de Tomàs Forteza apareix el 1915. En aquest segle XX, com
és sabut, excel·lí l’obra gramatical del codificador de la llengua catalana, Pompeu
Fabra, la Gramàtica catalana, de l’any 1918, encarregada per l’IEC, a la qual ja havien
precedit dos obres anteriors de Fabra. Al País Valencià, Manuel Sanchis Guarner és
autor de Gramàtica valenciana, publicada el 1950. Un any després, Carles Salvador
edita Gramàtica valenciana. A la següent dècada Francesc de B. Moll publicà, des de
les Illes, una altra Gramàtica catalana. També Antoni M. Badia i Margarit és autor
de dos gramàtiques, una de l’any 1962 i l’altra del 1994, Gramàtica de la llengua
catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica.
De principis del segle XXI, hi ha la Gramàtica del català contemporani, dirigida
per Joan Solà.
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Altres lingüistes destacats a cavall dels segles XX i XXI han estat Pere Barnils,
Manuel Milà i Fontanals, Samuel Gili i Gaya, Antoni Griera, Josep Giner i Marco, Enric
Valor, Gabriel Ferrater, Emili Vallès, Josep Ruaix, Joan S. Beltran, Josep Panisello, etc.
I si encetàvem aquest repàs lexicogràfic i gramatical a partir del segle XIV,
l’hem de cloure amb la referència a la nova manera de rebre la informació que
ha suposat l’aparició d’Internet. Pràcticament, a hores d’ara, tothom podem portar
un diccionari a la butxaca en format electrònic i també qualque gramàtica http://
www.iec.cat/llengua/documents/GIEC-Presentaci%C3%B3_MostraDeNovetats.pdf,
a més dels nombrosos portals amb informació lingüística disponibles http://www.
termcat.cat/ca/, http://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/optimot/optimotnova-gramatica-i-ortografia/, etc. Un dels clàssics anomenat en aquest estudi i
visualitzat a l’exposició és el Diccionari català-valencià-balear. Avui en dia no ens
cal tindre una lleixa robusta i ferma, com la voluntat de Mossèn Alcover, sinó que
clicant directament https://dcvb.iec.cat/ ens apareix tota la magna obra en format
digital. El mateix ha ocorregut amb altres diccionaris d’institucions de l’abast de la
nostra llengua, com puguen ser l’Institut d’Estudis Catalans https://mdlc.iec.cat/
advSearch.asp i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua http://www.avl.gva.es/lexicval/
o altres ben reconeguts com el d’Enciclopèdia Catalana http://www.diccionari.cat/
lexicx.jsp?GECART=0114113. Per tot això, tenim, potser, més que mai l’oportunitat
de millorar en la qualitat lingüística i, alhora, també en l’ús. Som conscients, i no ens
volem estar de dir-ho, que per moltes gramàtiques i diccionaris que tinguem només
farem gran la nostra llengua si no abandonem, com deia Pompeu Fabra, ni la tasca
ni l’esperança. Això és si seguim estudiant-la, escrivint-la i, sobretot, parlant-la.
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3. LINGÜISTES PEL CARRER
3.1 El treball de camp
Mira si hem corregut terres
que hem estat en Santanyí
Andorra, Elna i Nàquera
en l’Albagés i també ací
Des de febrer de 2016, amb anterioritat a l’acceptació del projecte per
part de l’IRMU, vam encetar la recerca de totes aquelles vies públiques, carrers,
places, carrerons, atzucacs, avingudes, rambles… que portaren el nom d’algun
lingüista, filòleg estudiós de la nostra llengua. En una revisió prèvia de diferents
bases estadístiques, com ara el Callejero del INI https://callejero.openalfa.es/, guies
de carrers comarcals, per exemple la Guia de carrers de la Província de Barcelona
http://sitmun.diba.cat/sitmun_gca/, d’altres locals, com el vialer de Felanitx http://
www.ajfelanitx.net/content/vialer-del-municipi, o de diverses fonts cartogràfiques,
bàsicament aquelles aportades per l’ICC http://www.icgc.cat, vam establir una base
de dades inicial. Encara hauríem de fer referència al tan emprat Googlemaps per a
la localització, no sempre exacta ni existent, dels carrers seleccionats.
Vora un miler de carrers dedicats a 54 lingüistes fou el resultat de la recerca.
Calia, però, esporgar el recull per traure’n aquells noms que, aparentment, feien
referència a un lingüista i que, ben altrament, responien a un personatge diferent
o a un topònim. Recordem el gran nombre d’Alcovers recollits i com vam haver
de refusar-ne més de la mitat per referir-se al poble de l’Alt Camp o al poeta Joan
Alcover. També, i a mesura que visitàvem les diverses poblacions per fer-ne el treball
de camp, vam poder incorporar carrers que no recollien les bases estadístiques i
cartogràfiques; el mateix Mossèn Antoni Maria Alcover trobava un carrer al Saler
(València) amb la retolació Carrer del Canonge Alcover que desconeixíem.
El present estudi necessitava un treball de camp sobre el territori, amb la
visualització dels espais que ocupen aquests carrers. L’experiència dels milers de
quilòmetres fets ens ha proporcionat un coneixement del territori que ha aportat
a l’estudi un seguit de variants que, des de l’ordinador i Internet o només amb
l’ajut de molts col·laboradors, no hagués estat suficient per copsar els indrets
que, significativament, ocupen molts dels carrers amb noms de lingüistes. Tampoc
haguérem pogut descobrir la varietat formal de les retolacions, la seua fixació
ortogràfica o l’absència de molts rètols. Hem d’esmentar, també, que aquesta
dedicació i la visita als ajuntaments ens ha possibilitat, sovint, el coneixement
dels motius de la retolació i el descobriment de carrers que no apareixien en les
estadístiques generals i sí en el plànol del municipi.
Així, doncs, tres anys deprés hem recorregut més de 12.000 quilòmetres del
domini lingüístic català i n’hem pogut fotografiar 588 indrets. Gràcies a la col·laboració
de moltes persones hem assolit un total de 868 registres amb diverses fotografies
(com a mínim dos, una de la placa i una altra del carrer amb la seua retolació).
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3.2 L’exposició
Les diverses làmines que mostrem en l’exposició, amb l’acurat disseny
d’Òscar Bagur, només són una part del treball, una manifestació divulgativa de la
importància que tenen els nostres lingüistes i la resposta geogràfica assolida al
nostre territori.
LINGÜISTES PEL CARRER
A més dels motius i sentit del treball, s’hi mostren 54 rètols, fotografiats de la
realitat, un per cadascun dels lingüistes que tenen alguna via pública amb el seu nom:
Marian Aguiló, Josep Aladern, Antoni M. Alcover, Fèlix Amat, Ramon Amigó,
Joan Josep Amengual, Miquel Arimany, Josep Balari, Pere Barnils, Joaquim M.
Bover, Antoni de Bofarull, Joan Coromines, Josep Escrig, Joan Esteve, Pau Estorch,
Pompeu Fabra, Antoni Febrer, Bernat Fenollar, Gabriel Ferrater, Francesc Ferrer
Pastor, Tomàs Forteza, Lluís Fullana, Joaquim Garcia Girona, Samuel Gili Gaya, Josep
Giner Marco, Carles Grandó, Antoni Griera, Pere Labèrnia, Lluís Lamarca, Constantí
Llombart, Ramon Llull6, Gregori Maians Ciscar, Joaquim Martí Gadea, Francesc
Mestre i Noé, Manuel Milà i Fontanals, Francesc de Borja Moll, Josep Nebot,
Antoni Oliver, Jeroni Pau, Rosalina Poch, Onofre Pou, Lluís Revest, Josep Roca Pons,
Carles Ros, Antoni Rovira i Virgili, Carles Salvador, Manuel Sanchis Guarner, Manuel
Joaquim Sanelo, Josep Sanna, Josep Tarongí, Josep Ullastre, Emili Vallès, Enric Valor
i Joan Baptista Xuriguera.
En aquests tres anys de treball de camp hem pogut incorporar 3 lingüistes
(57, finalment) que no apareixien en aquest primer cartell: Lluís Creixell, Enric
Guiter i Joana Raspall.
És evident que no tots els personatges que formen part de la llista han tengut
la mateixa implicació, dedicació i compromís cap a la nostra llengua. Aquestes
particularitats ja es veuran en el desenvolupament del treball. Amb el nostre
projecte volem contribuir al coneixement, divulgació i valoració d´aquests tenint
en compte la representació que hi ha en el nomenclàtor urbà. Som conscients,
però, que no tothom va tindre la mateixa repercussió social ni lingüística. L´obra
d´alguns, per exemple, és ingent al costat d´altres aportacions més modestes. Amb
tot, i amb tots, però, tindrem una visió de la història de la cultura, en aquest cas
referida a la nostra llengua.
DENSITAT DE “LINGÜISTES PEL CARRER” ARREU DEL TERRITORI
En una primera part, un mapa amb tot el domini lingüístic ens ensenya, a cop
d’ull, la relació d’aquesta densitat amb la general de la població. En una visió més
detallada ja observem que algunes zones ben poblades, com ara les comarques que
6

El 2016 celebràvem l’Any Llull. Aquesta efemèride i el fet que l’autor del Llibre d’amic e
amat és reconegut arreu com a creador del català literari ens va permetre incloure’l dins el
llistat.
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volten la ciutat d’Alacant per exemple, són ben pobres en presència de lingüistes.
També podem observar com els territoris de parla catalana, tret de la Franja,
contenen algun carrer batejat amb lingüistes: Andorra, el Rosselló, el Principat, el
País Valencià, les Illes i l’Alguer.
En la segona part de la làmina se’ns mostra una relació completa i alfabetitzada
de les poblacions recollides (476)7 i dos gràfiques ben significatives i analitzables:
- A Poblacions amb més carrers dedicats cal matisar un aspecte ben
significatiu que apareix també en les làmines particulars de cada autor. València,
tot i ser la població amb més carrers dedicats a lingüistes (13)8, només compta amb
un dissimulat carrer del Canonge Alcover, com a lingüista ‘no valencià’ i l’universal
Ramon Llull, que mereix comentaris a banda; la resta són lingüistes valencians.
Aquesta circumstància no es dona a Barcelona (12)9 on es recullen els carrers de
Pere Labèrnia, Sanchis Guarner i Bernat Fenollar (valencians) i Francesc de Borja
Moll i Marià Aguiló (de les Illes). També a Palma (12 registres)10 es tenen en compte
Pompeu Fabra, Rovira i Virgili i Sanchis Guarner. Sabadell és la població, no capital
de província, que compta amb un nombre major de lingüistes (10); la major
part, però, es troben en una concentració de camp semàntic emprat per batejar
els carrers d’un polígon industrial. Aquesta solució ha estat emprada també per
Marratxí; 5 dels seus 8 registres es troben en una urbanització, les Cases Noves,
farcida de personatges literaris. També Tortosa concentra 5 dels seus 6 carrers
dedicats a lingüistes en una urbanització perifèrica. Reus és un cas ben significatiu
que reconeix els seus autors i els dignifica amb espais magnífics, com ara la plaçajardí dedicada al toponimista Ramon Amigó11.
- En la segona gràfica, Comarques amb més carrers dedicats, destaquen
aquelles que envolten la capital del Principat, fruit, creiem, de la majoritària
presència de carrers de Pompeu Fabra arreu dels pobles de Catalunya i, en particular,
de les dos comarques del Vallès, del Baix Llobregat i el Maresme. Raiguer, comarca
de la divisió de l’illa de Mallorca, que ocupa l’espai entre la serra de Tramuntana
i el Pla de Mallorca, encapçala les Illes. Al País Valencià, la Safor i la Ribera Alta
mostren un grau de concentració major que la resta, dades que coincideixen amb
la mateixa vitalitat del valencià d’aquestes comarques. Veiem, doncs, que moltes
de les dades recollides poden ser tingudes en compte a l’hora de fer-ne una anàlisi
sociolingüística, una altra de les aportacions del present treball. Pel que fa a l’Horta,
7 Hem pogut afegir-hi Argelers, Vidreres i Sant Feliu de Llobregat; 479 seria, per tant, el total

de municipis.

8 Realment, els 13 carrers responen a 11 autors diferents perquè tant Enric Valor com Bernat

Fenollar tenen dos carrers a la ciutat de València.

9 Cal esmentar la doble presència de Josep Balari a dos barris de Barcelona. Són 11, per tant,

els autors.
Amb el treball de camp vam comprovar l’existència d’un carrer dedicat a Tarongí que
augmentava el total dels autors. Palma és, així, la ciutat amb més ‘lingüistes pel carrer’, 12,
seguida de Barcelona i València, amb 11 autors.
11 Veieu l’entrada dedicada a la ciutat de Reus a Imatgies.
http://imatgies.blogspot.com.es/2016/06/linguistes-pel-carrer-ii-reus-una-mostra.html
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cal considerar que la seua partició en Horta, Horta Nord, Sud i Oest la posiciona
lluny de la concentració real de registres (53), però tampoc la seua extensió seria
comparable a l’extensió de les altres comarques d’alta densitat.
Convé ací esmentar aquelles comarques sense cap registre: l’Alcalatén, l’Alt
Urgell, l’Alta Cerdanya, l’Alta Ribagorça, el Baix Cinca, el Capcir, la Fenolleda, la
Llitera, el Matarranya, el Pallars Sobirà, el Priorat i la Terra Alta12.
POBLACIONS DE NAIXEMENT DE “LINGÜISTES PEL CARRER”
Aquest cartell, a banda de la informació específica que ens ofereix el mapa,
és ressenyable pel fet que mostra una diversitat espacial prou equilibrada, també
en les grans capitals. Cal destacar els set lingüistes nascuts a València.
- En la gràfica Lingüistes amb més carrers dedicats en sobreïxen els 267,
gairebé una tercera part del total, de Pompeu Fabra, fruit de diverses campanyes
culturals que reconeixen la tasca enorme del lingüista barceloní; fonamentalment
la del 1968, promoguda per Òmnium Cultural, que coincidia amb el centenari
del seu naixement i que, a més del bateig de carrers, es mostra amb diversos
medallons commemoratius. Ramon Llull ocupa un destacat segon lloc, amb 18313
carrers escampats arreu del domini. Ja amb menys del 10% del total el segueixen els
valencians Enric Valor (81) i Sanchis Guarner (60).
- A Ubicacions dels carrers dedicats es mostra la distribució espacial que
ocupen els carrers. En els molts itineraris o excursions toponímiques que hem
realitzat, sovint hem observat que un gran nombre de carrers es trobava en la
perifèria de les poblacions. I no ens referim a zones marginals sinó, més aviat,
polígons de creixement dels darrers trenta anys.
Aquesta observació ens va portar a afegir un camp en la base de dades que
donara compte del fet. Amb les dades recollides fins ara veiem que un 23% del
carrers els trobem en el centre urbà, en alguns casos, com ha succeït amb altres
carrers que res tenen a veure amb lingüistes, substituint noms del franquisme, i en
altres es comprén que el nom ja ve de fa més temps. L’eixample, o primer creixement
del centre urbà, sovint corresponent als anys seixanta i setanta, recull un 21% del
total. Un 41% ocupa la perifèria, allò que tant ens havia cridat l’atenció (el 15% als
extrems de les poblacions, sense més; el 22% a urbanitzacions perifèriques i un
4% als polígons industrials). Aquest 22% del total correspon a urbanitzacions ben
recents, ja del segle XXI, sovint amb camps semàntics referits a personatges del món
de la cultura que inclouen també els nostres lingüistes, tal com hem vist en els casos
de Marratxí o Tortosa. També en aquesta perifèria podríem incloure els polígons
industrials, un 4%, amb exemples com el de Sabadell. Hi ha diverses urbanitzacions,
com ara a Polinyà o al Vendrell, que es troben buides, sense edificacions, només
amb els carrers traçats. En el primer exemple volem destacar la cura en la retolació,
12

Tampoc l’Alt Maestrat, si considerem Vilafranca com un miunicipi dels Ports, comptava
amb cap registre, fins que vam trobar un carrer a Benassal de Garcia Girona, sense placa i
amb el nom popular de Mossèn Joaquín.
13 Dos carrers més trobats el darrer any.
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mentre el cas del Vendrell no coneixia cap rètol que anunciara els carrers que s’hi
insinuaven, resultat de la crisi immobiliària patida arreu de l’Estat. Per últim, hi ha
un 15% de registres en urbanitzacions disseminades, aquelles que omplin llomes i
tossals del nostre paisatge o s’arrimen a la mar, lluny dels centres urbans. És dins
aquesta tipologia urbanística on els camps semàntics més variats (fitònims, zoònims,
oficis, macrotopònims ─estats, regions, comarques…─ i personatges del món de la
cultura) han estat emprats, sovint desatenent la toponímia que han soterrat els
mateixos vials. No ens havia d’estranyar, doncs, que també els nostres lingüistes,
a la vora de molts escriptors, arquitectes i músics rellevants hagueren serpentejat
entre pins.
Les imatges finals de la làmina serveixen per a il·lustrar aquesta taxonomia
proposada.
LÀMINES SOBRE ELS AUTORS
De la resta de làmines, referides als autors, volem ací fer notar algunes
reflexions que ens mostren els mapes particulars de cada u.
- En el de Pompeu Fabra destaca la concentració ja esmentada al Principat que
contrasta amb l’absència del lingüista català a terres valencianes i l’excepció positiva
dels casos illencs d’Alcúdia, Artà, Eivissa, Marratxí i Palma. També al Rosselló, Prada
de Conflent l’acull amb lògica correspondència.
- Sanchis Guarner, a més de la presència a les comarques valencianes, fins i tot
en pobles castellanoparlants, com ara Macastre, rep un important reconeixement
a la ciutat de Barcelona i a Mallorca, Palma i Marratxí, possiblement per la seua
estada a l’illa i participació en el DCVB.
- Per aquesta mateixa obra que acull els diversos parlars, el Diccionari CatalàValencià-Balear, Alcover i Moll, de vegades en una sola placa, són presents tant a les
Illes com al Principat. Alcover, amb el títol de canonge, bateja un únic carrer a terres
valencianes. La proximitat d’ambdós autors en moltes poblacions mallorquines ha
aconsellat el dissenyador perquè duplicara l’illa major.
- Antoni Rovira i Virgili i Manuel Milà i Fontanals resten reduïts a l’espai del
Principat. Només el polític, i autor del Diccionari català-castellà, castellà-català,
troba un carrer a la ciutat de Palma. Tampoc Gabriel Ferrater surt del Principat.
Marià Aguiló, ben altrament, possiblement pel fet de ser mallorquí i haver-se
traslladat a Barcelona, on desenvolupara la seua tasca científica, reparteix els seus
carrers entre Mallorca i Catalunya.
- Un cas semblant al de Manuel Sanchis Guarner és el del gran filòleg Joan
Coromines. Les seues obres recullen exemples estudiats de tots els territoris de
llengua catalana i, a més de la Catalunya estricta, troba carrers a Mallorca (Alcúdia,
Artà i Marratxí) i a les poblacions valencianes de Bellreguard i Ontinyent, tot un
reconeixement lloable, però ben escàs si hom atén a la dedicació de Coromines a
tot el territori.
En resum, una de les conclusions bàsiques i preocupants és el fet que la unitat
de la llengua no es correspon amb la unitat de reconeixement als seus lingüistes,
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amb algunes excepcions, com ara Sanchis Guarner o Coromines, que convé destacar.
Ramon Llull, tret de l’Alguer i Andorra, es troba a tots els territoris. Però, ja
ho hem dit en diverses ocasions, no es tracta d’un lingüista, no és cap lexicògraf
ni gramàtic. La importància cabdal de la seua obra i el fet que 2016, any d’inici
del projecte “Lingüistes pel carrer”, coincidira amb l’Any Llull, en va justificar
sobradament la seua presència. Aquesta decisió ha estat avalada pel fet de localitzarlo arreu del domini.
Enric Valor, tot i la seua extensa presència valenciana, no té cap carrer fora
del d’aquesta part del domini lingüístic.
La làmina dedicada a Carles Salvador mostra les mateixes circumstàncies,
com també ho fa la de l’altre valencià, Francesc Ferrer i Pastor.
La CRONOLOGIA tanca l’exposició, tot distingint, cromàticament, gramàtiques,
diccionaris i altres estudis.
Després, trobem dos làmines més que van il·lustrar la comunicació presentada
a Valls dins la V Jornada de la Societat d’Onomàstica: “«Lingüistes pel carrer» a l’Alt
Camp i les Muntanyes de Prades”.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

3.3 Una exposició itinerant

De nord a sud, i fins desembre de 2018, hem exposat a Prada de Conflent
(Universitat d’Estiu, 50è aniversari), Manresa (Recercat-2018), Barcelona (Som
Cultura), Valls (Jornada de la SdO, 2016), Tortosa, Ulldecona (Casa de Cultura i Institut
Manuel Sales i Ferré), Rossell (Congrés Joan Coromines i el País Valencià), Alcanar
(Biblioteca Trinitari Fabregat), Vinaròs (Biblioteca Municipal), Benassal (Fundació
Carles Salvador), Castelló (Universitat Jaume I), Almassora (Ajuntament), Vila-real
(Espai Jove), València (Universitat de València i Centre Cultural Octubre), Sella, Elda (XI
Jornada d’Onomàstica de l’AVL i III Congrés de la SdO) i Alacant (Universitat d’Alacant).
Ha estat visitada, també, per alumnes de secundària que han realitzat les
activitats del dossier didàctic preparat per a l’exposició. Prèviament, en tots aquests
llocs, s’ha fet la presentació in situ de l’exposició, amb una explicació del projecte i
35

de cada plafó, amb els continguts i conclusions sociolingüístics que se’n desprenen.
De tot això hi ha hagut un seguiment exhaustiu i s’ha difós a través del blog Imatgies,
del blog del CEL, de la pàgina web de la Societat d’Onomàstica, del diari La Veu, de
l’agenda de l’IRMU i del departament de Cultura i del Consorci per a la Normalització
Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
També s’ha donat a conèixer directament en la participació en congressos
sobre onomàstica, en què s’han analitzat les dades corresponents als “lingüistes
pel carrer” del territori en què s’ha realitzat el congrés, com el celebrat dins les
Jornada de la Societat d’Onomàstica a Valls o al congrés d’Onomàstica d’Elda-Petrer,
organitzat per l’AVL i la SdO, en què s’inclou el treball en un cd publicat amb les
actes de la jornada. Finalment, s’ha assistit a Alcoletge, amb una nova comunicació,
en les Jornades d’Estudi del Segrià, organitzades pel Centre d’Estudis Comarcals del
Segrià.
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4. PROPOSTA DIDÀCTICA
4.1 Qui és qui?
1. Relacioneu els noms dels lingüistes amb els seus cognoms:
						
MARIÀ
						MAIANS I CÍSCAR
						
SANELO
POMPEU
						POU
						PAU
ANTONI
						
POCH
						
ALCOVER
ROSALINA
						FABRA
						LLULL
GREGORI
						
AGUILÓ
						ARIMANY
JOAQUIM
						
BARNILS
						LABÈRNIA
JOAN JOSEP
						
SANNA
						
FERRER PASTOR
JOSEP
						MOLL
						FENOLLAR
CARLES
						
VALLÈS
						
REVEST
ANTONI MARIA
						
LAMARCA
						
ROVIRA I VIRGILI
RAMON
						
VALOR
						DE
BOFARULL
FÈLIX
						
XURIGUERA
						
SALVADOR
MIQUEL
						
GILI I GAYA
						FORTEZA
SAMUEL
						
MILÀ I FONTANALS
						
ROS
PERE
						
SANCHIS GUARNER
JOAN
						
CREIXELL
						NEBOT
GABRIEL
						
OLIVER
						
ROCA-PONS
FRANCESC
						
TARONGÍ
						
GRIERA
FRANCESC DE BORJA
						
AMIGÓ
						
GINER I MARCO
LLUÍS
						
MESTRE I NOÉ
						
MARTÍ GADEA		
ONOFRE
						
ESTEVE
						
ESCRIG
BERNAT
						BALARI
						
ULLASTRE
EMILI
						
FEBRER I CARDONA
						LLOMBART
MANUEL
						FERRATER
						
AMENGUAL
ENRIC
						FULLANA
						
GARCIA GIRONA
JOAN BAPTISTA
						
ESTORCH
						AMAT
TOMÀS
						
COROMINES
						
GUITER
JERONI
						
RASPALL
						ALADERN
CONSTANTÍ
						
BOVER
						
GRANDÓ
JOANA
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2. Ordeneu-los alfabèticament pels noms:
3. I ara pels cognoms:
4. Alguns d’aquests noms són pseudònims. Podríeu dir quins són i el
nom original?
5. Digueu quins tenen un cognom botànic?
6. Quins són els lingüistes que també tenen un antropònim en el seu
cognom?
7. Esmenteu els qui tinguen cognoms d’oficis:
8. Quines són les lingüistes que trobem representades en una placa 		
de carrer?
9. Escriviu el nom de cinc filòlogues:
10. Cerqueu en els següents cognoms de lingüistes les paraules 		
amagades

AGUILÓ
ALADERN
ALCOVER
AMAT
AMENGUAL
AMIGÓ
ARIMANY
BALARI
BARNILS
BOFARULL
BOVER
COROMINES VIGNEAUX
CREIXELL
ESCRIG
ESTEVE
ESTORCH I XIQUES
FABRA I POCH
FEBRER I CARDONA
FENOLLAR
FERRATER
FERRER PASTOR
FORTEZA
FULLANA
GARCIA GIRONA
GILI I GAYA
GINER I MARCO

lo, a, aguiló...
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GRANDÓ
GRIERA
GUITER
LABÈRNIA
LAMARCA
LLOMBART
LLULL
MAIANS I CÍSCAR
MARTÍ GADEA
MESTRE I NOÉ
MILÀ I FONTANALS
MOLL
NEBOT
OLIVER
PAU
POCH
POU
RASPALL
REVEST
ROCA-PONS
ROS
ROVIRA I VIRGILI
SALVADOR
SANCHIS
SANELO
SANNA
TARONGÍ
ULLASTRE
VALLÈS
VALOR
XURIGUERA
I MÉS…
1. Quins lingüistes tenen un mes de l’any?
2. I un poble?
3. Quin filòleg té el cognom matern francès?
4. Hi ha dos filòlegs que repeteixen un cognom, qui són?
5. Quin tenia un oncle?
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4.2 Qui fa què?
1. Qui fou el president del 1r Congrés de la llengua catalana?
2. Quin gramàtic establí la normativització de la llengua catalana?
3. Anomeneu dos lingüistes signants de les Normes de Castelló.
4. El Diccionari català-valencià-balear té dos autors que són:
5. La llengua dels valencians va ser escrita per ………………………………………………..
6. El diccionari de nou volums en què s’explica l’etimologia de les paraules 		
s’anomena…………………………………………………………………………………….…..
7. El seu autor és……………………………………………….....................................
8. Qui va escriure un vocabulari del poble a on va exercir del 1916 al 1934
com a mestre?
9. Aquest vocabulari s’anomena:
10. Autor d’un diccionari escolar amb més de 14 edicions:
I MÉS…
1. Relacioneu cada obra amb el seu autor:
Pompeu Fabra
Diccionari escolar valencià 						
Diccionari català-valencià-balear			

Francesc Mestre i Noé

Gramàtica valenciana					

Francesc de Borja Moll

Petit vocabulari de Benassal				
Aproximació a la història de la llengua catalana		
Gramàtica catalana					
Gramàtica catalana especialment referida a les Illes Balears

Manuel Sanchis Guarner
Antoni M. Alcover
Joan Coromines

Vocabulari català de Tortosa				

Enric Valor

Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana

Francesc Ferrer Pastor

Curs mitjà de gramàtica catalana, referit al País Valencià

Carles Salvador

2. Anomeneu els lingüistes autors de diccionaris:
3. Anomeneu els lingüistes autors de vocabularis:
4. Anomeneu els lingüistes autors de gramàtiques:
5. Anomeneu els lingüistes que han escrit altres obres:
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4.3 Quan, qui, què?
Completeu la taula cronològica amb les informacions biobibliogràfiques dels
lingüistes: Antoni M. Alcover i Sureda, Ramon Amigó i Anglès, Joan Coromines i
Vigneaux, Pompeu Fabra i Poch, Francesc Ferrer Pastor, Francesc de Borja Moll i
Casasnovas, Antoni Rovira i Virgili, Carles Salvador i Gimeno, Manuel Sanchis
Guarner, Enric Valor i Vives.
ANY
1862
1868
1882
1893
1900
1903
1905
1906
1911
1913
1917
1918
1925
1926
1930
1931
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LINGÜISTA

FET

1932
1933
1934
1939
1944
1948
1949
1950
1951
1955
1956
1957
1961
1962
1977
1980
1981
1982
1983
1984
43

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2009
2011

1 MÉS?
Trieu un altre autor, dels cinc restants (Josep Aladern, Antoni de Bofarull i
Brocà, Gabriel Ferrater i Soler, Ramon Llull, Manuel Milà i Fonatanls) i feu la seua
taula cronològica.
CAP A CLASSE!
Quan tingueu la taula general completada, podeu fer un buidatge de les dades
i realitzar les taules cronològiques de cada autor, afegint-hi la ciutat de naixement i
mort i cinc obres més de cada un d’ells.
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4.4 Fem-ne 10!
RAMON LLULL (1232-1316)
”La entencio per que nos esta amancia posam en vulgar, es per que los
homens qui no saben latí pusquen haver art e doctrina com sapien ligar lur volentat
a amar ab bona amor…” Art amativa
FEM-NE 10!
Proposta d’activitats
1. Redacteu els fets més significatius de la biografia de Ramon Llull.
2. Feu la taula cronològica de la biobibliografia de Ramon Llull.
3. Per què és important Ramon Llull dins de la història de la llengua
		
catalana?
4. Quines llengües coneixia Ramon Llull?
5. Digueu cada fragment en quina llengua està escrit:
Raymundi Lullii Opera ea quae ad adinventam ab ipso Artem
universalem, scientiarum artiumque omnium brevi compendio, firmaq memoria
apprehendendarum, locupletissimaque vel oratione ex tempore pertractandarum,
pertinent : ut et in eandem quorundam interpretum scripti commentarii, quae
omnia sequens indicabit pagina, & hoc demum tempore conjunctim emendatiora
locupletioraq non nihil edita sunt.
Ramon Llull (c. 1232 – c. 1315) was a philosopher, logician, Franciscan tertiary
and Majorcan writer. He is credited with writing the first major work of Catalan
literature. Recently surfaced manuscripts show his work to have predated by several
centuries prominent work on elections theory. He is also considered a pioneer of
computation theory, especially given his influence on Gottfried Leibniz.

		

		

6. Digueu dos paraules del text llatí que són iguals en català.
7. Ramon Llull no sabia anglès però vosaltres sí. Feu la traducció del
text anglès.
8. Expliqueu la citació que encapçala l’activitat.
9. De quina altra manera s’anomenen aquestes llengües?
10. Trieu un paràgraf del Llibre de les bèsties i comenteu-lo 			
lingüísticament:

https://archive.org/details/llibredelesbest00llulgoog
I MÉS…
http://www.llull.cat/catala/home/index.cfm
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/ramon-llull
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=26796
http://www.auques.cat/auca.php?auca=llull
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MANUEL MILÀ I FONTANALS (1818-1884)
”A tots aqueixos causarà un plaer veritable i més fondo de lo que alguns
imaginarien, lo sentir aquí els accents de llur llengua [...] que parlaren lo venerable
Lull, [...] Arnau de Vilanova [...] l’insigne orador Sant Vicenç Ferrer, Ausias Marc,
poeta de cor i de seny, [...] llengua, finalment, que de cap manera ens devem
avergonyir que sia la dels nostres avis, la de nostres mares, la de nostra infantesa.”
Discurs Presidencial dels Jocs-Florals de 1859, any primer de llur restauració.
FEM-NE 10!
Proposta d’activitats
1. Redacteu els fets més significatius de la biografia de Manuel Milà i
		
Fontanals.
2. Feu la taula cronològica de la biobibliografia de Milà i Fontanals.
3. Què són els Jocs Florals?
4. En quin moviment cultural s’insereixen els Jocs Florals?
5. De Milà i Fontanals s’ha dit que “representa la introducció de la 		
filologia moderna a la península ibèrica”. Podríeu explicar què
estudia la filologia.
6. Cerqueu quines són les matèries d’estudi de la filologia. Aporteu
		
un pla d’estudis universitaris de Filologia Catalana.
7. Milà i Fontanals dona nom a un centre d’investigació i biblioteca
		
homònima. Sabeu amb quin codi es classifiquen les obres de 		
		
filologia en una biblioteca?
8. Cerqueu a la biblioteca de l’institut o de la vostra població cinc 		
		
llibres de filologia, doneu-ne la referència bibliogràfica i el CDU.
9. Sabíeu que una de les aportacions de Manuel Milà i Fontanals va
		
ser la classificació dels dialectes catalans? Feu l’esquema de la 		
		
classificació dialectal proposada per Milà.
10. Escriviu cinc característiques lingüístiques del vostre parlar i 		
		
digueu a quin dialecte pertany.
I MÉS…
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/0042/359e3767-86fe-48ef-9783-b81c12ccc122/historia_jocsflorals.pdf
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/index-d-autors/item/mila-i-fontanals-manuel
http://serveisoberts.gencat.cat/equipaments/371140
http://www.auques.cat/auca.php?auca=renaix
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ANTONI M. ALCOVER (1862-1932)
”L’amor i l’entusiasme que demostrau per la nostra llengua, vos honoren fora
mida. Per un poble, estimar sa llengua és signe de vitalitat i de plenitud de vida
intel·lectual.” Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (1902)
FEM-NE 10!
Proposta d’activitats
1. Redacteu els fets més significatius de la biografia d’Antoni M. 		
		
Alcover i Sureda.
2. Feu la taula cronològica de la biobibliografia d’Antoni M. Alcover.
3. Quina invitació redactà Mn. Alcover l’any 1901?
4. Què pretenia amb aquest escrit?
5. Mireu el documental “Viatge de paraules” i feu-ne un resum:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-documental/viatge-deparaules/video/5301594/
6. Què és la lexicografia?
7. Quins tipus de diccionaris coneixeu?
8. Escriviu la referència bibliogràfica dels diccionaris que tingueu:
9. Cerqueu el mot diccionari al Diccionari català-valencià-balear.
Mot
Cast.
Accepcions

Fonètica
Derivats
Ètim
10. Qui va ser el coautor d’aquest diccionari?
I MÉS...
http://www.auques.cat/auca.php?auca=aalcover
http://alcover.iec.cat/
http://www.espaisescrits.cat/qui-som/autors/antoni-maria-alcover-i-sureda
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POMPEU FABRA I POCH (1868-1948)
“Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança.” (abril de 1947, Setmana
d’Estudis Catalans a Perpinyà)
FEM-NE 10!
Proposta d’activitats
11. Redacteu els fets més significatius de la biografia de Pompeu 		
		
Fabra i Poch.
12. Feu la taula cronològica de la biobibliografia de Pompeu Fabra.
13. Què suposà la campanya normativa de l’Avenç?
14. Quines són les obres de Fabra que es prenen com a referència 		
		
normativa per l’Institut d’Estudis Catalans?
15. Quin va ser el primer diccionari que redactà Fabra?
16. Trieu una entrada del Diccionari de la llengua catalana i
		
analitzeu-la.
17. Expliqueu quin consell dona Pompeu Fabra als escriptors valencians
		
en el text «La tasca dels escriptors valencians i balears» en
		
la construcció de la llengua literària, que havia fet públic el 1918 a
		
la revista Nostra Parla:
Dèiem una vegada a un escriptor valencià: “Nosaltres, catalans, no desitjaríem altra
cosa sinó que emprenguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que
no us preocupéssiu gens d’acostar-vos al nostre català; que tractéssiu de descastellanitzar
el valencià i de redreçar-lo i d’enriquir-lo procurant acostar-lo al valencià dels vostres grans
escriptors medievals. Així, tot fent una obra purament valencianista, us trobaríeu haver fet
una obra catalanista, d’acostament al nostre català: elevant la vostra llengua escrita per
damunt els parlars valencians actuals, recolzant-la en el valencià del segle XV, produiríeu
un valencià que no seria pas una llengua altra que la catalana nostra, sinó la modalitat
valenciana de la llengua catalana, al costat de la nostra modalitat catalana i de la modalitat
balear.” Molts valencians i balears creuen encara que l’obra d’unificació del català escrit
suposaria la supeditació de llurs varietats dialectals al català de Catalunya. No, no es pretén
de supeditar cap varietat a una altra: es tracta simplement que dins cadascuna de les tres
grans regions de llengua catalana es realitzi una obra de depuració, de redreçament de la
llengua. (Nostra Parla, núm. 7, desembre de 1918, pp. 4-5).
18. A quin moment històric fa referència el següent text? Expliqueu 		
		
com se sentia Pompeu Fabra i per què.
De la destrucció de la biblioteca de Pompeu Fabra, Catalunya sota el
règim franquista (Edicions Catalanes de París, 1973) de Josep Benet i Morell:
“Durant els primers mesos de l’ocupació de Catalunya per les forces del general
Franco van ser destruïdes les biblioteques i els arxius de nombrosos intel·lectuals
catalans que s’havien refugiat a França. Va desaparèixer, per exemple, la
biblioteca particular i els arxius de l’escriptor Antoni Rovira i Virgili; i la biblioteca
de Pompeu Fabra va ser tirada i cremada al mig del carrer a Badalona,etc.”
Pompeu Fabra i Poch. Semblança biogràfica de Joan Solà (IEC, Barcelona, 2006) :
“Però la desolació de Fabra s’incrementa per un altre motiu: «No puc deixar de
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pensar [...] en els meus papers i llibres, la riquesa que més estimo i que hauré
d’abandonar quasi totalment. Sense les obres de lectura i de consulta, i sense els
apunts manuscrits, em sentiré pobre i desemparat. Aquesta serà per a mi la pitjor
pobresa», havia dit uns dies abans a Rovira i Virgili, quan encara no sabia que el
seu pis de Badalona seria saquejat i que tots els seus llibres i papers es dispersarien
o serien destruïts. Aquesta mancança de les pertinences intel.lectuals, que eren
un aspecte fonamental de la seva vida i de la seva obra, l’afligiran durant els anys
d’exili: no compta ni amb el seu propi diccionari, la fita més preuada de la seva obra,
i Emili Granier-Barrera n’hi regalarà l’any 1939 un exemplar que li havia regalat a ell
Josep Maria de Sagarra («Vaig pensar que seria més útil a mans seves que a poder
meu»), un exemplar on Fabra, mancat a l’exili fins i tot de paper, va fer anotacions
marginals. Afortunadament, aquest mític exemplar del diccionari s’ha salvat i ha
sigut localitzat darrerament en mans dels seus néts.”
De Pompeu Fabra, el meu pare. Records personals de Carola Fabra,
recollits per Rosa Maria Piñol (La Campana, Barcelona, 1991):
- Tenia una bona biblioteca, el seu pare?
- Sí, la tenia. Però li van cremar tot. Nosaltres, quan va passar això, érem a l’exili.
Quan vam marxar, vam deixar la casa de Badalona tancada i barrada, però hi van
entrar. El meu pare tenia la biblioteca al segon pis, perquè quan volia silenci se
n’anava a dalt. Doncs van entrar i ho van tirar tot daltabaix del balcó: els llibres i els
prestatges de la llibreria, i un general anava cridant: “¡Abajo la inteligencia!”. Quan
ho van tenir tot daltabaix, ho van cremar al mig del carrer. I els veïens després van
entrar i diu que van plorar i tot, perquè, quina consciència cremar aquella quantitat
de llibres! El meu pare es va morir amb la il·lusió que els llibres els havien anat a
buscar els de l’Ajuntament de Badalona. La mamà li deia: “com vols que aquella
gent, que tenen tants compromisos, vagin a casa a comprometre’s més. Que no
veus que els afusellarien! No et facis il·lusions”. Tenia una biblioteca estupenda. Hi
havia de tot i força...
9. Escriviu un full del diari personal de Pompeu Fabra, des de l’exili a
		
Prada de Conflent, tenint en compte el que s’explica en el text 		
		
precedent.
10. Expliqueu quins tipus de llibres teniu a casa i si n’hi ha alguns de
		
preferits i per què.
I MÉS…
http://www.auques.cat/auca.php?auca=fabra
http://www.rutapompeufabra.com/que-es-la-ruta-pompeu-fabra/
http://www.lletres.net/pla/fabrapla2.html
http://www.memoria.cat/jorba/exposicio-sobre-pompeu-fabra-any-1968
https://www.upf.edu/web/catedrapompeufabra/
http://www.gencat.cat/llengua/premispompeufabra/joc/
http://interesperlallenguadelsvalencians.blogspot.com.es/search/label/
Pompeu%20Fabra
http://lexicografia.blogspot.com/2008/05/de-la-destrucci-de-la-biblioteca-de.html
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CARLES SALVADOR I GIMENO (1893-1955)
“L’objecte del present llibre és facilitar el coneixement i pràctica de l’ortografia
de la nostra llengua; per això reunim en un volum aquelles lliçons escampades als
fulls del periòdic esmentat.
Ara es reproduïxen ací i (s’ha introduït alguna xicoteta reforma, s’han esmenat
les errades) formen tot un curs elemental segons les normes o bases ortogràfiques
que foren aprovades en desembre de 1932 pels escriptors i poetes del nostre País.”
Proposta d’activitats
FEM-NE 10!
1. Quin va ser l’ofici de Carles Salvador Gimeno?
2. En quin poble va estar més anys?
3. Quina és la desinència de la 1a persona del present d’indicatiu, en
		
eixe poble? Aporteu-ne dos exemples.
4. Aquest fragment correspon a un llibre publicat l’any 1933. Digueu		
ne el títol:
5. Va estar publicat per l’editorial................................. i formava part
		
de la col·lecció ............................. d’.................................... .............
6. A quines normes ortogràfiques es refereix Carles Salvador en el 		
		
fragment?
7. Digueu el nom de cinc persones més que signaren aquestes normes:
8. La normativa que seguien era la proposada pel filòleg de Gràcia: 		
		
.............................
9. Digueu una població que té una via pública dedicada a aquestes 		
		
normes:............................
10. A quin País es refereix Carles Salvador?...........................................
I MÉS...
https://www.diarilaveu.com/apunt/36407/carles-salvador-i-lescolavalenciana
https://interesperlallenguadelsvalencians.blogspot.com/2012/12/elvocabulari-ortografic-valencia-de.html
https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/download/7416/7013
https://blocs.mesvilaweb.cat/pereenric/?p=254793
http://www.carlessalvador.net/
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FRANCESC DE BORJA MOLL I CASASNOVAS (1903-1991)
”L’obra del Diccionari de Mossèn Alcover era una empresa d’amor i
d’entusiasme, fruit d’una devoció fervorosa a la llengua vernacla i de la decisió
enèrgica de salvar-la dels perills que l’amenaçaven i que han fet desaparèixer tantes
cultures minoritàries de situació semblant a la nostra.” «Introducció» al Diccionari
català-valencià-balear 1930
Proposta d’activitats
FEM-NE 10!
1. Redacteu els fets més significatius de la biografia de Francesc de
		
Borja Moll.
2. Feu la taula cronològica de la biobibliografia de l’autor
3. Expliqueu què volen dir els conceptes llengua minoritària i llengua
		
minoritzada.
4. Digueu una llengua que tinga un nombre de parlants semblant a la
		
nostra.
5. En quina situació sociolingüística es troba aquesta llengua? És 		
		
oficial, cooficial, minoritzada, normalitzada?
6. Quins trobeu que poden ser els perills a què al·ludeix Moll en el 		
		
text de l’encapçalament?
7. Francesc de Borja Moll fundà l’any 1934 l’editorial Moll, en 		
		
aquesta editorial s’edità quin diccionari?
8. Qui va iniciar el Diccionari català-valencià-balear?
9. Amb quin altre nom és conegut aquest diccionari?
10. Cerqueu a l’Alcover-Moll l’entrada moll i feu un mural en 		
		
què es reculla les diferents accepcions. Il·lustreu-lo amb imatges
		
per a complementar l’entrada.
I MÉS...
http://imatgies.blogspot.com.es/2016/10/f-de-borja-moll-un-linguista-pelcarrer.html
http://editorialmoll.cat/botiga/ca/content/6-qui-som
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JOAN COROMINES I VIGNEAUX (1905-1997)
“L’única nació meva, i la meva única llengua, a les quals resto incondicional
obediència i homenatge són la nació i la llengua catalanes.”
Proposta d’activitats
FEM-NE 10!
1. Redacteu els fets més significatius de la biografia de Joan 		
		
Coromines i Vigneaux.
2. Feu la taula cronològica de la biobibliografia de Joan Coromines.
3. Llegiu aquest text entre Pere Coromines, pare de Joan Coromines,
		
i ell mateix i digueu de què tracta. Després convertiu-lo en un diàleg
		
entre pare i fill:
“Ja he dit que poc o molt el coneixia des de 1920 [es refereix al llibre Gramática
de la lengua catalana, publicada el 1912], i els seus llibres havien arribat a ser el
meu breviari, que em sabia de memòria.” […]
“Tenia 17 anys, i aquell mes de maig en lloc de preparar-me per als exàmens de
lògica, d’història i de literatura, em passava els dies i les nits al despatx del meu pare
llegint les publicacions de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; sorprès
allí pel meu pare quan entrava amb un client que venia a consultar-lo coma advocat, i
que per cortesia li preguntava de què faria jo el meu pare va deixar caure amb un aire
de falsa indolència i fins recança, però amb molta murrieria oculta, la frase “aquest noi
pot ser l’haurem de deixar ser filòleg”, tot mostrant-li el llibre que tenia a les mans”
(Ferrer i Pujadas, 2001: 30-1)
Joan Coromines, quan sap que el seu pare està convençut que ell tenia “una
veritable vocació de filòleg” i que tenia, a més, la seva aprovació per a una carrera
de lingüística, es llança per aquest camí, com diu ell, “com un cavall desbocat”
(Ferrer i Pujadas, 2001: 31), i afegeix “Abans dels 18 anys havia fet un vocabulari
de la Crònica de Jaume I i una edició crítica d’un trobador tolosà inèdit, Bertran de
Falgar, desxifrat en el manuscrit únic de la Biblioteca de Catalunya.” I continua “Els
meus estudis s’enfilaven com una heura entorn de tres troncs diferents: la meva
passió patriòtica donava agafador a l’aprenentatge de la filologia catalana antiga
i moderna i més endavant la romànica en general; la meva habilitat poliglòtica
(estudiava alhora, i aprenia en part sense mestre, però amb gran eficàcia, l’anglès,
l’alemany, el llatí i l’àrab, poc més tard el grec, el sànscrit, etc.) m’incitava a l’estudi
de la gramàtica comparada indoeuropea; i l’excursionisme a què em lliurava tots
els diumenges amb il·lusió, donava aliments als estudis de toponomàstica, on
trobaven aplicació combinada els meus coneixements d’indoeuropeística amb els
de lingüística romànica.” Cabré, T., Prat, M. i Torruella, J. (2008) Joan Coromines i la
filología románica, Barcelona: UAB, Cuadernos de Filología, 8.
4. Segurament ara sou a classe fent aquestes activitats, us invitem 		
		
que cerqueu l’entrada classe del Diccionari crític i etimològic de la
		
llengua catalana i hi anoteu les següents informacions:
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5.
Mot
Origen i evolució
Significat

Primera documentació
Derivats
Altres
6. Joan Coromines deia aquestes paraules en una entrevista 		
sobre la seua obra Onomasticon Cataloniae: “Mireu, l’Onomàsticon
és el final d’un procés de tota una vida que, ja a divuit anys, havia
començat seriosament […]”. (Entrevista a “Joan Coromines: una
vida al servei de la llengua”, Serra d’Or, núm. 355, juny 1989.
També a Converses literàries. Barcelona: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1991, p. 105-115).   
Com sabeu, l’obra de Coromines va del tot lligada a l’estudi de l’etimologia,
sobretot de l’etimologia catalana. Dins d’aquest camp estudià molt especialment la
toponímia, la toponomàstica, això és, l’estudi dels noms propis de lloc. A propòsit
d’això, diu també Coromines: “L’estudi dels noms de lloc és una de les coses que
més han desvetllat la curiositat dels erudits i àdhuc la del poble en general. És
natural que sigui així. Aquests noms s’apliquen a l’heretat de què som propietaris,
o a la muntanya que enclou el nostre horitzó, o al riu d’on traiem l’aigua per regar,
o al poble o a la ciutat que ens ha vist néixer i que estimem per damunt de totes les
altres, o a la comarca, el país o l’estat on està emmarcada la nostra vida col·lectiva.
Com fóra possible que l’home, que, des que té ús de raó, es pregunta el perquè de
totes les coses que veu i que sent, no cerqués el d’aquests noms que tots tenim
contínuament en els llavis?”
Digueu quin és el vocabulari toponímic que apareix en aquest darrer fragment:
7. Sabríeu explicar què és la toponímia? Compareu les definicions 		
		
de dos diccionaris:
8. Doneu l’explicació de dos topònims que apareixen en aquesta 		
		
exposició http://www.gencat.cat/toponimia/motsarrels.htm
9. Cerqueu dos topònims valencians a http://www.avl.gva.es/corpus		
toponimic-valencia i copieu-ne la informació que continguen.
10. Cerqueu informació sobre els genèrics toponímics i escriviu-ne 		
		
deu http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/236.pdf
http://imatgies.blogspot.com.es/2014/06/carrers-9-els-			
		
generics-2.html
http://imatgies.blogspot.com.es/2013/10/abeurador-generics-en		
la-toponimia.html
https://drive.google.com/file/d/0B7vSvyVBrq_YVGZEazJfR3V3eWs/view
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11. En un plànol del terme municipal de la vostra població situeu vint
topònims:
I MÉS...
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/joan-coromines
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-iurbanisme/cartografia/nomenclator_oficial_de_toponimia_de_catalunya/
https://www.onomastica.cat/onomastica/onomastica-antroponimiatoponimia/
https://www.onomastica.cat/publicacions/noms/
http://www.auques.cat/auca.php?auca=coromin
http://www.fundaciocoromines.cat/
ENRIC VALOR I VIVES (1911-2000)
“Els valencians estem obligats a contribuir a l’ús, el cultiu, el respecte i la
difusió del valencià, el nostre català. “
Proposta d’activitats
FEM-NE 10!
1. De quina població i comarca procedeix l’autor?
2. En quin títol seu apareix el seu poble natal?
3. Quin és el gentilici del poble?
4. Què es va crear el dia 11 de juliol de 2016, amb la participació de
		
la Universitat d’Alacant i els ajuntaments d’Altea i Castalla?
5. Quin és el premi literari que porta el nom de l’autor?
6. Anomena un escriptor i una escriptora que hagen guanyat eixe 		
		
premi:
7. Quina editorial publica les obres guardonades?
8. Digueu-ne dos títols:
9. Anomeneu dos obres lingüístiques de l’autor:
10. Enric Valor fou fundador de la revista.......................
I MÉS...
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/enric-valor/detall
https://www.escriptors.cat/autors/valore/pagina.php?id_sec=2940
https://www.uv.es/~sillam/RondallaNet/enricval.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GVu4pzhFZOg
https://www.diarilaveu.com/apunt/25917/les-rutes-denric-valor
http://www.uib.cat/digitalAssets/271/271320_llico.pdf
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MANUEL SANCHIS GUARNER (1911-1981)
“Una llengua no mor perquè no guanye nous parlants; només mor si la deixen
de parlar aquells qui la parlen.”
Proposta d’activitats
FEM-NE 10!
1. Redacteu els fets més significatius de la biografia de Manuel 		
		
Sanchis Guarner.
2. Feu la taula cronològica de la biobibliografia del filòleg Sanchis 		
		
Guarner.
3. Completeu aquest fragment de la biografia de Manuel Sanchis 		
		
Guarner amb les paraules que hi falten:
Estudià a la Universitat de ..................... i a la de Madrid, i es llicencià en dret i
es doctorà en filosofia i................ Amplià estudis en el Centro de Estudios Históricos
de Madrid, sota la direcció de Menéndez Pidal i de Navarro Tomás. Integrà l’equip
d’enquestadors de .......................................................................i s’encarregà de
les enquestes per a la part ........................ de l’obra. Després d’un parèntesi en el
treball científic durant els anys .............., el reprengué a .................., on visqué fins
el ................ treballant de professor d’idiomes i col·laborant en la redacció del......
.............................................. Adquirí molta notorietat a Mallorca per la seva tasca
d’orientació i organització literària. Fou professor de la universitat de......................
..................... i rebé, entre altres, el Premi d’Honor de les .........................................
(
) i el Premi de la ............................................................. (
). Algunes de les
seues obres més importants són ...............................................................(1931) i ....
............................................................... (1950).
4. Digueu en quins anys s’esdevenen els fets biogràfics de l’auca de
		
Sanchis Guarner
http://www.auques.cat/auca.php?auca=sanchis
5. Digueu quines són les idees principals de cada paràgraf d’aquest
		
article sobre La llengua dels valencians, signat pel profesor Antoni
		
Ferrando
http://normesdecastello.com/phocadownload/estudis/329-330.pdf
6. Manuel Sanchis Guarner va ser un dels redactors del Diccionari 		
		
català-valencià-balear. Feu-li una entrevista a Sanchis Guarner en
		
què el tema siga la seua tasca com a redactor d’aquest diccionari.
7. Cerqueu en el Diccionari català-valencià-balear el cognom Guarner.
		
Situeu en un mapa les poblacions a on es localitza.
8. Esmenteu dos camps semàntics del món rural per a fer una enquesta
dialectològica. Quins termes preguntaríeu?
9. Què estudia la dialectologia?
10. Elaboreu un qüestionari dialectològic sobre un dels camps
semàntics que va entrevistar M. Sanchis Guarner. Cerqueu tres informants
de diferents generacions, compareu els resultats i analitzeu-los.
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I MÉS...
https://rexvalrexblog.wordpress.com/2015/07/25/la-llengua-delsvalencians-manuel-sanchis-guarner-ii/
FRANCESC FERRER PASTOR (1918-2000)
«l’últim fascicle no podia pagar-lo, i me n’aní a Barcelona, a una llibreria del
carrer Consell de Cent, que la portava un valencià, i li vaig demanar ajuda. I així vaig
poder liquidar l’últim fascicle»
Proposta d’activitats
FEM-NE 10!
1. A quin diccionari publicat el 1956 es refereix Francesc Ferrer 		
		
Pastor en aquest text?
2. Anomena altres títols de diccionaris que edità l’autor:
3. Com s’anomena la branca de la lingüística que elabora els 		
		
diccionaris?
4. Esmenta un altre lexicògraf:
5. Per què es publicaven diccionaris en fascicles?
6. Quin temps verbal fa servir l’autor quan diu “me n’aní”?
7. De quina altra manera equivalent pot dir-se aquesta forma verbal?
8. Saps altres poblacions en què també s’use?
9. Seguint amb les tasques professionals de l’autor, podries definir la
		
faena del tipògraf?
10. I si de rimes parlem, fem un redolí ben rimat i ja hem acabat:
I MÉS...
https://www.levante-emv.com/media/documentos/2006-05-12_DOC_2006-0505_01_26_04_posdata.pdf
h tt p s : / / w w w. l e va n te - e mv. c o m /s a fo r / 2 0 1 8 / 0 7 / 0 1 / fe r re r- p a sto r- j a documental/1738973.html
https://www.vilaweb.cat/noticia/4417736/20150705/francesc-ferrer-pastor.html
https://apuntmedia.es/va/noticies/cultura/Ferrer-Pastor--l-homenot-de-la-Safor
https://interesperlallenguadelsvalencians.blogspot.com/2017/02/el-diccionari-dela-rima-de-francesc.html?view=magazine
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TOPONÍMIA URBANA. LINGÜISTES PEL CARRER
FEM-NE 10 !

		

1. Escriviu el nom de les comarques i capitals:
2. Sobre el mateix mapa marqueu quines tenen vies urbanes amb 		
noms de lingüistes.
3. Classifiqueu aquestes vies urbanes segons la seua tipologia.
4. Assenyaleu quines comarques no tenen cap lingüista.
5. Quins són els deu lingüistes amb més representació?
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I MÉS…

6. Digueu quin és el lingüista que apareix en més carrers de cada un
d’aquests territoris: Principat de Catalunya, País Valencià, 		
Cataluya Nord, les Illes Balears i l’Alguer.
7. A la vostra població hi ha algun carrer, plaça, carreró, passeig,
avinguda, atzucac, rambla... amb nom de lingüista?
8. Quins lingüistes proposaríeu per a anomenar carrers? Per què?
9. Definiu els genèrics de la toponímia urbana.
10. Aporteu fotografies en què es vegen diferents genèrics urbans.

1. De totes aquestes poblacions, només n’hi ha una que no té el carrer de Ramon
Llull. Assenyaleu-la:

BenicarlóVinaròsAlaiorAlcúdiaAlgaidaAmerCalellaCalongeCalviàDeltebrePetraPolinyàPuçol
SabadellReusSalouSantanyíSentmenatSevaSilsSineuSuecaTaradellTarragonaTérrmensTiana
TorderaAlacantAndratxArtàBalaguerBarcelonaValènciaBinissalemBlanesCabestanyCalviàDeià
2. En quines d’aquestes poblacions hi ha el carrer de Pompeu Fabra?

AdorAgullentAlboraiaAlgemesíAlziraBellreguardBorrianaCapdeperaCarletCastallaCostitxCeret
CollbatóCulleraFelanitxElnaElxFelanitxFoiosGelidaIncaLlíriaLlucmajorMaóMislataMontaverner
MontserratMontuïriMuroMutxamelPerpinyàNulesGodallOndaraRipolletRoqeuetesSalellesSagra
3. Cerqueu les tres poblacions que tenen un carrer dedicat a Manuel Sanchis
Guarner

RubíTortosaTorredembarraTorrentTraigueraUlldeconaVacarissesVallsValldemossaVicXixona
AiguafredaAlbaidaAlfarràsAlcàsserAlacantAgullentAlguaireAlmoinesAnglèsArbecaBadalona
BarcelonaBenaguasilValènciaBenimarfullBéteraCamposCastallaFinestratFlixLlauríOlivaPalma
4. Quin d’aquests lingüistes no és a València?
AlcoverCorominesFenollaFullanaLamarcaLlullRosSalvadorSanchisGuarnerSaneloValor

5. Quin d’aquests lingüistes té un carrer a Barcelona i a Traiguera?

AguilóAladernAmatArimanyBalariBarnilsBoverCorominesFabraFerraterFerrerGrieraLabèrniaLamarcaMaiansMilàMollNebotPochRevestRosSalvadorSannaTarongíValorXuriguera
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6. Traslladeu les dades de les gràfiques de barres en gràfiques circulars.

7. Redacteu un text expositiu comentant les dades d’aquesta gràfica de barres.
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8. Situeu en un mapa les comarques que tenen més carrers de lingüistes:

9. Digueu quins són els lingüistes que apareixen en aquestes poblacions:
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10. Comenteu la ubicació dels carrers de lingüistes tenint en compte les dades
urbanístiques de la gràfica:
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4.5 Entre lletres
CARTA 1. ANTONI MARIA ALCOVER I SUREDA
Llegiu atentament aquesta carta:
DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA LLETRA DE CONVIT
QUE A TOTS ELS AMICS D’AQUEST LLENGUA
ENVIA MOSSÈN ANTONI M. ALCOVER, PRE.
VICARI GENERAL
TERCERA EDICIÓ
AMB LLECÈNCIA EGLESIÀSTICA
PALMA DE MALLORCA
ESTAMPA DE CA N’AMENGUAL Y MUNTANER
1902
I
PROPOSTA DEL PENSAMENT
Amb el moviment generós, ardit, sempre creixent, incontrastable, a favor de la nostra
llengua estimadíssima, tants d’anys desjectada, envilida i desconeguda de sos mateixos
fills, —tothom, per poder-la escriure i parlar correctament, demana la gramàtica i el
diccionari.
De gramàtica en deixà una de feta i ja impresa bona part a costes i despeses de la Exma.
Diputació de les Balears, l’eminent filòleg i dolcíssim poeta D. Tomàs Forteza, al cel sia ell,
la mort del qual ploren les lletres mallorquines i sos amadors. Aquesta gramàtica, que
sortirà, si Déu ho vol, dins un parell de mesos, sense la sintaxis, que és lo que no deixà fet
l’autor (però hi ha qui amb l’ajuda de Déu omplirà tal minva, tan bé com sàpia), estam segurs que influirà poderosament dins l’estudi de la nostra llengua, anostrant els lectors en
les reveladores, en les lluminoses ensenyances, vies, direccions i entreforcs de la ciencia
filològica, mostrant de destriar la nissaga de les paraules, d’aglapir etimologies i estudiar
d’aprop i arribar a conèixer a fondo el geni, la naturalesa, l’encarnadura de la llengua.
Ara el diccionari no està fet, ni d’un bon tros. A Catalunya i a València, sitgles enrere, en
feren alguns, notables per aquella època, però incomplets, que deixaven la cosa a mitges
astes i que no responen an els imponderables progressos que ha fets la novella ciencia
filològica, ni a la revolució salvadora, profunda, radical que aquella admirable ciència ha
obrada dins l’estudi de les llengües.
A Mallorca fins an el sigle XIX, que sapiguem, no en compongueren ni en publicaren cap
de diccionari. […]
I el diccionari no hi és. I si esperam que surta tot sol com els esclata-sangs o que nos
venga de l’aire del cel, esperarem debades. Si no hi ha qui el faça, no estarà fet mai ni
sortirà mai.
Fent-me aquestes reflexions i veent que ningú se movia per tal obra, i petxucat mil vegades perquè jo no l’ emprenia, a la fi me som resolt de sortir enmig, i cridar els amics de la
nostra llengua benvolguda, i proposar-los d’emprendre l’obra magna del Diccionari. [...]
II
QUÈ ÉS LO QUE VOLEM FER
Aquest diccionari no ha d’esser just de la llengua parlada a Mallorca i parlada actualment, sinó de la llengua qui amb lo nom de llemosina o catalana és coneguda i famosa
dins el món literari des del sitgle XII, […]
[…] d’aquesta llengua que ha resistides dins França i Espanya les ferestes, rabioses i
redoblades envestides del centralisme i uniformisme apoderats dels tronos d’Europa i
opressors implacables dels pobles; i ha triumfat de la absorció i esvaïment que pretenien
damunt ella les anomenades llengües oficials; d’aquesta llengua del bressol i del darrer
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sospir, d’aquesta llengua del cor, d’aquesta llengua estimadíssima, amb totes les seues
variedats del Rosselló, Catalunya, Balears i València, amb totes les seues evolucions i
creixences del sigtle XI ençà; de la gran llengua catalana entesa així, ha d’esser el diccionari que volem fer, que anam a començar.
III
MANERA DE REALISAR EL PENSAMENT
[…] Això de transcriure les frases troben que té una importància radical els competentíssims filòlegs dret catalans: lo Dr. Josep Balari i Jovany, D. Pompeu Fabra, lo Bisbe de Vic
Dr. Torras i Bages, lo Dr. Antoni Rubio i Lluch, Mossèn Jacinto Verdaguer, i moltes d’altres
persones enteses que hem consultades, de Mallorca, Catalunya, Rosselló i València. […]
[…] hi ha que aprofitar el cabal que ens ofereixen el diccionaris publicats fins aquí, que
sien qualque cosa més que la repetició servil, indigna, de diccionaris anteriors. En aquest
ram hi ha molt que espigolar. Se fa precís que una partida de col·laboradors emprenguen
la tasca de posar a cèdules totes les paraules que aquests diccionaris duen, juntament
amb ses definicions que los posen; i quan aquestes paraules tenguen diferents accepcions, formes o modismes, dedicar a cada una una cèdula.
Aquest és el camí més segur per aplegar tot el tresor de la llengua escrita, qui és la part
més abundosa, més selecta, més estimable de l’idioma, i llavò que inclou la part de
llenguatge científic que tenim i que només se troba an els llibres, tota vegada que fa més
de dos sigles que les ciències no parlen català, sinó llatí o castellà, o una altre de les ditxoses llengües oficials, i el llenguatge tècnic per tal motiu és completament foraster, fins
a l’extrem d’haver-hi pobres d’esperit, no dels que Cristo anomenà benaventurats, que
se figuren que el català no serveix per [a] les ciències per falta de nomenclatura tècnica,
com si el català no fos estat, com fa notar el gran Menéndez Pelayo, la primera llengua
moderna en que parlà la filosofia, la ciència, per boca sobretot del B. Ramon Llull.
VII
CONCLUSIÓ
[…] Precisament perquè comprenem que l’empresa és gegantina, colossal, i estam convençuts de la nostra curtedat i petitesa, per això cercam, per això imploram el concurs,la
cooperació de tots els amics de la llengua, tota vegada que sols donant-nos tots les
mans,fent tots un cos, és possible arribar a l’enfront, i dur a cap aquesta obra magna.
El pensament i la manera de realisar-lo que acabam d’exposar, proposam a tots els amics
de Mallorca, Catalunya, València i el Rosselló, a tots els amics de la gloriosa, de la polent,
de la valenta, de l’estimadíssima llengua materna, parlada fa tants de sigles an aquestes
heroiques i nobilíssimes regions de l’antiga i famosa nacionalidat catalana.
A tots els qui parlen, a tots els qui estimen aquesta llengua, diguem-li mallorquina, catalana, valenciana, llemosina, rossellonesa, per el nom no ens hem de desavenir, a tots nos
dirigim, a tots demanam ajuda, socós, cooperació, costat i assistència.
Amb tota llibertat, amb tota ingenuïdat, que mos diguen el seu parer, que proposin les
modificacions que creguen del cas, tot lo que haja de servir per fer anar avant aquesta
obra, fins arribar a bon terme.
Que Déu nostre Senyor la beneesca, i la prosper, i l’empar fins que la tenguem acabada.
Amén.
ANTONI M. ALCOVER PRE.
Diada del B. Ramón Lull, 3 Juliol, 1901
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Activitats
Després de la lectura atenta de la carta, responeu les següents preguntes:
1. Redacteu una breu biobibliografia de Mossèn Alcover.
2. Quin era l’objectiu de la Lletra de convit?
3. Quin congrés presidí Mn. Alcover?
4. En quin any es va realitzar el segon?
5. De quines obres lingüístiques parla Mn. Alcover?
6. Escriviu els territoris que ha d’abastar el diccionari.
7. A quin concepte sociolingüístic es refereix Mossèn Alcover?
8. Quins són els lingüistes i escriptors que l’aconsellaren?
9. Escriviu els adjectius amb què qualifica la llengua catalana.
10. Amb quin altre nom anomena el català?
11. Anomeneu dos diccionaris publicats abans de la redacció de la «Lletra de
convit».
12. Definiu etimologia.
13. Quina informació havien de contindre les cèdules lexicogràfiques?
14. Cerqueu una entrada del Diccionari català-valencià-balear i expliqueu les
diferents informacions que hi ha dins l’article. http://dcvb.iecat.net/
15. Quina part del diccionari va veure publicada Mossèn Alcover?
16. Escriviu quatre característiques del català balear que apareguen a la
«Lletra de convit».
17. Qui va continuar la tasca del diccionari?
18. Anomena un filòleg valencià, que s’incorporà el 1943, en la redacció del
diccionari.
19. A quin autor del segle XIII al·ludeix Mossèn Alcover?
20. Quina és la importància d’aquest autor en la història de la llengua
catalana?
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CARTA 2 . JOAQUIM GARCIA GIRONA / ANTONI M. ALCOVER I SUREDA
Llegiu, amb atenció, aquesta carta:
Tortosa, á 13 de Mars de 1902
Molt reverend D. Antoni Mª Alcover,
Palma.
Senyor y amich estimat: Vaig ressibí la seua de 16 de Febrer, y no li hai enviat á dí
més pronte les seccións del llenguatge vivén en que treballo perque, á dí la virted, no
m’havía sujectat á cap d’elles en particulá. El meu intén ere replegá tots los vocables
més raros y desconeguts dels diferents pobles de la regió del Maestrat y Plana de
Castelló, dels qui hi ha estudiáns en este Colège, comparanlos entre si y buscán lo séu
verdadé sentit.
Aixina ja endevinará vosté que’n tinch de varies de les seccións del llenguatge
vivent senyalades en la «Lletra de convit», pero cap d’elles completa. Abunden les
d’Agricultura, Edificis y altres; pero el major número son verbs y calificatius, refráns
y modismes.
De refráns ne tinch un bon muntó, y encara que esta secció no l’hai vista en la «Lletra», me pareix que es digna de figurarhi, y’m pot posá com á colaboradó, y á D. Emili
Sastre, acòlit, que’n té un bon grapat.
Ademés li porto un altre colaboradó, que és D. Andreu Audí, acòlit, á qui faig traure
cédules del manuscrit tortosí «Miracle de Madonna Sta. Maria del Palau» y de tres
documéns referens á Joan II d’Aragó y son fill, que va ser Ferran V, apareguts ultimamén en el «Boletín de la Academia de la Historia». Son mol curiosos.
Jo pensaba oferirme á fé les cédules de les poesies de Ausias March; pero m’ature la
falta de temps. Mes, si no hi ha qui hu fage, o faré més avant.
El pare Pastoret m’anime molt á treballá y’n parlo tamé de esta simpática faena a lo
meu amich Mossen Bellpuig.
Que nostre Senyor li done á vosté força de corage pera portá á remat l’escomesa.
De vosté afm. S.s. y cap.ª
Joaqm García y Girona, pbre.
P.S. Los dos colaboradors que li envio son colegials de este de S. Josep, per si ho vol
posar al «Bolletí». Vale.

Activitats
Després de la lectura atenta de la carta, responeu les següents preguntes:
1. Qui és el remitent de la carta?
2. De quin poble era? En quina comarca està situat?
3. Quin gramàtic valencià estigué de mestre al poble de Mn. Joaquim Garcia
Girona?
4. Quin és el motiu de la carta?
5. Quina obra deixà inacabada Mn. Garcia Girona?
6. Per què la carta està datada a Tortosa?
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7. A quina institució es refereix Mn. Garcia Girona quan diu «estudiáns en
este Colège»?
8. Mn. Garcia Girona explica que ha recollit refranys, podríeu aportar-ne
alguns que vosaltres conegueu?
9. Com es diu la branca de la Lingüística que estudia els refranys?
10. Ajudeu Mn. Garcia Girona a preparar les cèdules que li ha de trametre a
Mn. Alcover, amb alguns poemes d’Ausiàs March. Definiu els mots i digueu-ne
la categoria gramatical.
11. Escriviu quatre característiques del parlar de Benassal, que es mostren en
la carta de Mn. Garcia Girona.
12. Mn. Joaquim Garcia Girona anomena un altre capellà. Qui és aquest? De
quin poble del Montsià va arreplegar paraules per al Diccionari-català-valenciàbalear?
CARTA 3. MESTRE I NOÉ / ANTONI M. ALCOVER SUREDA
Llegiu atentament aquesta carta:
Francisco Mestre y Noé
Tortosa
Molt Ilte. Sr. Dr. Mn. Antoni M. Alcover
Palma
Estimat amich:
Agrahidissim á la seva atenció de publicar el “Vocabulari catalá de Tortosa” meu en
lo “Bolletí”.
Jo’m trobo actualment en les fonts de San Roch de Pauls, ahont hi passaré, encara, fins
al 20 del mes que som.
Valdria la pena de que no’s publiqués lo dit “Vocabulari” fins que jo arribe à Tortosa,
puig hi tinch alli mes de doscents noms castiços que he anat arreplegant després de
la remesa d’aquell.
A Tortosa no s’usa actualment la paraula “fins” ni cap altra de la mateixa rial. Prou
fástichs m’ha fet sempre la corrupció del léxich, pero àdhuc no usantla jo, la gent no
emplea mes paraula que la de
“hasta demá”
“hasta una atra vegada”
“hasta” quan?...
sempre “hasta”…”¡hasta!”
Si pogués esperar aqueixos 15 dies, junt ab les paraulles recullides li remetria quelcom
de la nostra “morfologia”, “fonética”, “etc.”
Si pot esperar, ja’m fará’l favor de dirmho á retorn de correu, adressant la Contestació
à Tortosa puig d’allí ja me la remetrant açi dalt.
Sempre de V. “alelat de contemplarlo”, amich y admirador devotissim q.l.b.l.m.
Pauls (hermita de Sant Roch) 20 de Juliol 1912
Francisco Mestre y Noé
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Activitats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

En quina ciutat va nàixer el remitent de la carta?
Quines són les dades biogràfiques de Mestre i Noé?
Ara que ja el coneixeu una mica més, redacteu cinc línies en què 		
expliqueu la seua biobibliografia.
A quin “Bolletí” es refereix?
Aquesta entrada és al DIEC2?
De què es queixa F. Mestre i Noé a la seua carta?
En quina població es troba Mestre i Noé?
A quina comarca pertany?
L’autor dona la referència d’una ermita, amb un sant. Escriviu cinc 		
poblacions més que tinguen una ermita dedicada al mateix sant.
Feu una ullada al mapa i anoteu deu poblacions que tinguen noms 		
de sants:
Sabeu com s’anomen els pobles que tenen noms de sants?
...........................................
La carta està datada l’any 1912. Quina obra de Pompeu Fabra es publicà 		
aquest any?
Regularitzeu el text de la carta seguint la normativa moderna de la llengua
catalana.
CARTA 4. POMPEU FABRA I POCH / JOAN COROMINES I VIGNEAUX
Llegiu atentament aquesta carta:
Prada, 15 de març de 1948
Estimat amic Coromines,
Vaig rebre la vostra lletra el dia mateix que feia 80 anys. Em va emocionar vivament
la seva lectura. Quan un estima un amic com jo us estimo a vós, quina satisfacció
no li dóna de sentir-se’n estimat com vós m’estimeu a mi! Vós, enyora’t Coromines,
m’heu prodigat les proves del vostre afecte: estigueu cert que les agraeixo de tot cor!
Retardava la contesta a la vostra lletra perquè volia adjuntar-hi la llista de les innovacions ortogràfiques que penso proposar a l’Institut en ocasió d’haver emprès aquest
la revisió del meu Diccionari. Però veient que a hores d’ara encara no tinc confeccionada sinó una petita part d’aquesta llista, no vull deixar passar més temps sense
escriure-us acusant la recepció de la vostra lletra, tot prometent-vos, però, que us la
trametré com més aviat pugui, perquè abans d’enviar-la a la Secció Filològica voldria
que ens poséssim d’acord vós i jo sobre les reformes que convé sotmetre a l’aprovació
de l’Institut. […]
Quant a la qüestió de l’ús de l’article davant del nom de l’any, d’acord amb vós, naturalment. Molt bé, el vostre article, i crec molt convenient que el publiqueu.
No sé si sabeu que tinc escrita una Catalan Grammar. Però no sé on ni com la podré
publicar. […]
Vostre afm.
		
P. Fabra
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Activitats
Després de la lectura atenta de la carta, responeu les següents preguntes:
1. Qui és el remitent de la carta?
2. Qui és el destinatari d’aquesta?
3. Escriviu les dades biobibliogràfiques bàsiques dels dos lingüistes.
4. Quin és el motiu pel qual es redacta la carta?
5. Escriviu un sinònim de carta que apareix al text. Sabrieu escriure com és
en francès i en anglès?
6. Quin dia complia 80 anys l’emissor?
7. Per què la carta està datada a Prada?
8. A quina comarca pertany aquesta població? Quina és la llengua pròpia
d’aquesta? Amb quines comarques limita?
9. Escriviu cinc característiques del català rossellonès:
10. Per què Joan Coromines era a Amèrica i Pompeu Fabra a Prada?
11. Podríeu precisar en quina ciutat es trobava Joan Coromines i a què es
dedicava?
12. A quin institut es refereix Pompeu Fabra a la seua carta?
13. Feu una ressenya d’unes cinc línies en què expliqueu aquesta institució.
14. De quin diccionari parla Pompeu Fabra?
15. Copieu una entrada d’aquest diccionari.
16. Què és la Secció Filològica?
17. Què significa Filologia?
18. En quines universitats es pot estudiar Filologia Catalana?
19. Coneixeu algun altre filòleg? I filòloga?
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CARTA 5. JOAN COROMINES I VIGNEAUX / CARLES SALVADOR I GIMENO
Llegiu atentament aquesta carta:
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO 37 · ILLINOIS
DEPARTMENT OF ROMANCE LANGUAGES AND
LITERATURES
Barcelona, 28 de maig de 1953
Estimat amic:
Només dos mots per regraciar-li la seva amable carta amb la dada útil que m’hi dóna,
i per anunciar-li la tramesa d’un exemplar de la Miscel·lània Fabra. Del seu “Vocabulari
de Benassal” no es va poder fer tirada a part, com no se’n va poder fer de cap de les
col·laboracions llevat de la meva (tirada a part que vaig pagar de la meva butxaca).
Immediatament que va arribar a Perpinyà el stock de la Miscel·lània, on el conserva
encara el Sr. Ferran Rahola, vaig encarregar a aquest que n’enviés un exemplar a cada
un dels col·laboradors. Això era l’any 1946 i pel que vaig veient el sr. Rahola (gendre de
Fabra) no va complir el meu encàrrec, repetit més tard una o dues vegades, amb cap
dels col·laboradors. Em decideixo doncs a enviar-li un exemplar de la reduïda reserva
que per sort me’n vaig quedar. I li prego que excusi aquest retard involuntari i degut
a ignorància.
Disposa d’exemplars de “Les festes de Benassal”? Si en té pocs no es preocupi per
mi. De tota manera procuraré despullar el seu llibre algun dia. I des d’ara el felicito per
aquesta publicació que vaig fullejar a casa d’En Casacuberta. M’adhereixo coralment
a l’homenatge (del qual no vaig tenir notícia), merescudíssim, pel seu seixantè aniversari. Que puguem repetir molts decennis aquesta celebració! Sempre he estat un
admirador devot de la seva obra.
Continuo essent professor de Lingüística Romànica de la Universitat de Xicago. Hi
passo els hiverns i tardors, a ací els estius i les primaveres.
Cada dos anys dono allà un curs de filologia catalana, on no han faltat mai alumnes, encara que no són nombrosos; ja sap vostè l’amor amb què [he] estudiat sempre
l’aportació valenciana a la nostra llengua / i cultura, que tant a Xicago com ací subratllo
sempre.
Li estreny afectuosament la mà el seu amic i admirador.
Joan Coromines

Activitats
Després de la lectura atenta de la carta, responeu les següents preguntes:
1. Qui és el remitent de la carta?
2. Qui és el destinatari d’aquesta?
3. Escriviu les dades biobibliogràfiques bàsiques dels dos lingüistes.
4. Quin és el motiu pel qual es redacta la carta?
5. De quina població es parla a la carta?
6. A quina comarca pertany aquesta població?
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7. Quines són les comarques que limiten amb aquesta?
8. Quin era l’objectiu de la publicació de la Miscel·lània Fabra?
9. Per què aquesta publicació es va haver de trametre a Perpinyà?
10. Una de les entrades del “Petit vocabulari de Benassal” és ròssec, d’aquest
mot Carles Salvador en diu:
ròssec La cosa que arrossega. Alzina, olivera o un altre arbre que
des del camp hom portava a rossegons per fer la foguera de Sant
Antoni enmig de la plaça.
Observeu que hi anomena una de les festes de Benassal: la celebració de sant
Antoni. Expliqueu, si en la vostra població també la celebreu, quins actes s’hi
realitzen.
11. Quin és el calendari festiu del vostre poble o ciutat?
12. Descriviu una altra festa que se celebre al poble de Benassal.
13. Escriviu quatre característiques del català de Barcelona, que es mostren
en la carta de Joan Coromines.
CARTA 6. JOAN COROMINES I VIGNEAUX / FRANCESC DE B. MOLL
Llegiu amb atenció aquesta carta:
Xicago, 26 d’agost de 1954
Sr. Francesc de B. Moll
Estimat amic:
Avui, amb més lleure que l’altre dia, en què vaig contestar amb urgència el
vostre prec d’autoritzar la publicació del meu opuscle El que s’ha de saber de la llengua
catalana, i amb més lleure que a la darrera carta escrita a En Sanchis Guarner abans
d’anar-me’n de Barcelona, vull contestar-vos a vós i a ell sobre la vostra conferència «Els
dos diccionaris» (donada el 20 de maig darrer a Barcelona) i sobre altres qüestions que
s’han ventilat darrerament amb referència a la unitat de la llengua literària.
Sobre aquest tema existeixen moltes posicions i encara més matisos. Hi ha
posicions extremes i posicions intermèdies, i la qüestió és molt clara, amic Moll: la raó
està amb els del mig, i el tort en això està amb els extremistes, d’una i altra banda. Vós i
jo hem estat sempre d’acord en aquest principi, i no ens cal convèncer-nos l’un a l’altre.
Cap a un dels extrems hi havia i hi ha gent com Saisset, Pitarra, J.J. Amengual, Escalante i
una munió de vells escriptors, sobretot valencians; ja es veu un marcat matís d’atenuació
en homes com Gabriel Maura o Antoni M. Alcover ─que no vacil·lava a prescindir de
l’article es i a usar termes com caldre, eixir o bescantar, rebutjats com a no mallorquins
per homes de la mena d’aquells─, però així i tot encara els hem de posar entre els
extremistes d’aquesta banda, perquè les coses ja havien canviat en el seu temps i ells
havien canviat poc, relativament, en el bon sentit (tanmateix jo sóc dels qui creuen amb
vós que Catalunya deu un homenatge pòstum a Mn. Alcover). Cap a l’altre extrem, amb
alguns matisos bé podem posar-hi gent com J. V. Foix, Rovira i Virgili, Bulbena, i àdhuc
si voleu, amb certes reserves, n’hi podríem posar d’altres com G. Alomar; en tot cas
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en aquest grup caben de ple tots aqueixos gramatiquets i gramaticastres de segon i
tercer rengle, a qui tan sovint al·ludiu. D’altra banda en les posicions intermèdies entren
gramàtics i escriptors de totes les regions, com Tomàs Forteza, Pompeu Fabra, amb la
majoria dels escriptors actuals de pertot, i en ells hem d’incloure no sols En Sanchis,
a vós i a mi, sinó també, ben entès, tots els actuals membres de l’Institut d’Estudis
Catalans. Estigueu segur que homes com En Carles Riba i En R. Aramon són gent que
han lluitat i lluiten contra els exclusivismes i exageracions unificadores de molts, poc
informats els uns i molt intolerants els altres.
Això em sembla essencial per damunt de tot: tots els anomenats en últim
lloc estem en una sola barca. I aquesta barca està travessant un tràngol assaltada per
corrents i ràfegues d’una i altra direcció.
També entre nosaltres hi ha diferències, diferències algunes vegades importants
i generalment només de matís. És bo que tots exhortem el qui es trobi a l’arjau a servar
ben bé en la direcció precisa que cadascú creu la ideal, però no ens posem a forcejar
violentament els uns amb els altres per imposar-la. No solament perquè podem bolcar
la barca de tots, sinó encara més perquè les diferències en realitat són petites, i m ostren
una manca de perspectiva si ens posem a polemitzar amb vehemència per discrepàncies
de relleu escàs. Tots tenim un denominador comú: ni creiem que hi hagi cap dialecte
amb dret a usurpar les funcions de la llengua literària o digne de suplantar-la per ell sol,
ni volem que aquesta rebutgi les aportacions dialectals valuoses. Dintre aquesta tesi
general els uns ens decantem a subratllar fortament la primera part d’aquesta definició,
d’altres l’altra, i els altres a subratllar-les totes dues amb força igual.
[…]
Tot això són matisos. Però matisos i tot, els sentim amb una gran vivesa; i com
som gent apassionada (altrament no hauríem pogut resistir a tantes adversitats i superar
tants obstacles), tenim tendència a engruixir el volum de la diferència, i lluitem amb
resolució i tenacitat, per fer acceptar cada un el seu matí particular.
I ja n’hi ha prou. Us estreny ben cordialment la mà el vostre devot amic.
Joan Coromines

Activitats
Després de la lectura atenta de la carta, responeu les següents preguntes:
1. Ja coneixeu el filòleg Joan Coromines de cartes anteriors. Recordeu per què
era a Xicago?
2. El destinatari de la carta sabeu que és coautor del diccionari ..........................
3. Quin filòleg valencià fou també redactor d’aquest diccionari en l’època que
estigué exiliat a Palma?
4. De quina obra seua parla Coromines, al principi del text?
5. Dels autors que anomena a la carta, n’hi ha sis que apareixen a l’exposició
“Lingüistes pel carrer”. Podríeu anotar-los?
6. Ara vos demanem pels literats. Escriviu el nom de dos dramaturgs i de dos
poetes:
7. Definiu els següents mots: arjau, pòstum, prec, servar
8. La carta està datada el 1954, quina obra publicà dos anys més tard l’autor?
9. Coromines escriu: «som gent apassionada (altrament no hauríem pogut
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resistir a tantes adversitats i superar tants obstacles)». Anomeneu dos fets que
hagen estat un entrebanc en el procés de normalització de la llengua catalana.
10. «Us estreny ben cordialment la mà el vostre devot amic.» Escriviu dos
fórmules més de comiat que puguem trobar en una carta.
CARTA 7. M. SANCHIS GUARNER / E. VALOR I VIVES
Llegiu, amb atenció, aquesta carta:

València

Sr. Enric Valor i Vives

Palma de Mallorca, 30 de gener de 1959
Estimat amic:
Estic ben content que t’hages encarregat de dirigir els cursos de llengua al Rat.
Realment constitueixen una de les activitats més profitoses del valencianisme actual i
em plau molt la invitació que em fas perquè col·labore jo en la tasca d’alguna manera.
Per dissort la data del 14 de juny m’és absolutament impossible, puix que és època
d’exàmens i no puc fugir d’ací. En canvi sí que acceptaria la data de la inauguració del
curs que crec que fan el 9 d’octubre i vos donaria una conferència titulada “Els noms
de la rata-penada”, tema relacionat evidentment amb el títol de la societat.
La faena misteriosa que volia demanar-te que feres ja te l’explicaré quan ens
vegem amb calma. Segurament el mes de març estaré quinze dies a València i podrem
parlar-ne. Per a avançar-te que es tracta d’un desig meu que faces un estudi de cultura per parlar de la Foia de Castalla, concretament dels treballs agrícoles i les eines
tradicionals.
Et saluda afectuosament
M. Sanchis Guarner

Activitats
Després de la lectura atenta de la carta, responeu les següents preguntes:
1. Qui redacta aquesta carta? Escriviu-ne una breu biobibliografia.
2. Per què Sanchis Guarner era a Mallorca l’any 1959?
3. Durant quants d’anys hi estigué?
4. Amb quin filòleg mallorquí va fer una gran amistat i el va incorporar com a
redactor auxiliar del Diccionari català-valència-balear?
5. Qui és el destinatari de l’escrit?
6. Escriviu una breu biobibliografia del destinatari.
7. Quines són les obres lingüístiques d’aquest?
8. A què es refereix Sanchis Guarner quan diu “els cursos del Rat”?
9. Anomeneu un filòleg valencià, autor d’un diccionari ortogràfic i d’una
gramàtica, que també va ser professor de cursos de llengua a la mateixa entitat.
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10. Sabríeu afegir-hi un altre filòleg, amb els dos cognoms d’oficis, que també
hi impartí cursos?
11. Per què Sanchis li anomena Castalla al destinatari?
12. Què és una foia?
Situeu la Foia de Castalla en un mapa. Cerqueu-ne altres de més al nord.
13. Sanchis Guarner proposa d’impartir una conferència sobre els noms de la
ratapenada. Situeu en un mapa les isoglosses lèxiques dels diferents sinònims
de ratapenada.
14. Expliqueu l’etimologia dels geosinònims trobats.
CARTA 8. MANUEL SANCHIS GUARNER / JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Llegiu atentament aquesta carta:

València, 7 d’abril 1961
Il·lustríssim Senyor President i benvolgut amic:
La gran satisfacció que em produeix l’immerescut honor que l’Institut d’Estudis
Catalans s’ha dignat fer-me en cridar-me al seu si, no em torba tant que no deixe de
veure que s’ha volgut honorar un lingüista valencià, i que aquest valencià he estat jo.
Però per a mi no hi ha major glòria que representar València, baldament sia sense
mèrits suficients.
De la mà del meu oncle, Sanchis Sivera, quan jo era encara literalment un infant,
comencí a tenir tracte amb diversos membres de l’Institut, i posant-me’ls com exemples, m’ensenyà el meu oncle la jerarquia de valors vigent. Permeteu-me, Vòs que tant
l’estimàveu, que li dedique aquest record en una avinentesa en què la seua alegria no
hauria estat pas inferior a la meua.
Prou que sé que tot honor és un deure, i tinc plena consciència de la responsabilitat
que contrac en acceptar aquest nomenament. M’esforçaré, dins la meua modèstia,
per fer-me’n digne, i aportar la meua humil contribució a la rigorosa i fecunda activitat d’aqueixa gloriosa corporació, sempre sòlida guia de la nostra malmenada cultura
nacional.
Disposeu del vostre devot.

Activitats
1. Qui redacta aquesta carta?
2. Quin és el motiu de l’escrit?
3. A qui és adreçada la carta?
4. Escriviu les dades biobibliogràfiques bàsiques dels dos filòlegs.
5. Quants anys tenia Manuel Sanchis Guarner quan va ser nomenat membre
de l’Institut d’Estudis Catalans?
6. A quin familiar al·ludeix Manuel Sanchis Guarner?
7. Quin document important per a la normalització de la llengua signà Josep
Sanchis Sivera?
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8. Quin era l’objectiu d’aquest document?
9. Qui van ser els signants d’aquest document?
10. Escriviu els pobles que tenen carrers o places dedicats a aquestes Normes.
11. Què és l’Institut d’Estudis Catalans?
12. Escriviu el títol d’una obra filològica de Sanchis Guarner publicada el
mateix any que ingressà a l’IEC:
13. L’any anterior aparegué una obra de literatura popular, del mateix autor.
Escriviu-ne el títol i una mostra del recull:
14. Quina ha estat l’obra publicada el 1933 que ha tengut més de vint
edicions?
15. Per què?
16. Què indica el sufix –is del cognom Sanchis?
17. Aporteu cinc exemples més de cognoms amb aquesta terminació i
expliqueu què volen dir.
18. Escriviu quatre característiques del català de València que apareguen a la
carta de Sanchis Guarner.
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4.6 Sopa de lletres
D’aquesta sopa de lletres en podeu escudellar 57 lingüistes en diagonal,
horitzontal i vertical, de dreta a esquerra i d’esquerra a dreta, de dalt cap a avall i de
baix cap a amunt. Si ho aconseguiu, i amb les lletres que resten, llegireu una frase
rematada amb DIA.
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4.7 Encreuat
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HORITZONTALS
1- Lexicògraf mallorquí rapaç. Al revés, gramàtic valencià valent.
2- Població del Pla d’Urgell amb un carrer dedicat a Pompeu Fabra. 		
Pintor surrealista, veí d’alguns carrers de lingüistes.
3- Article àrab que inicia molts topònims nostres. Nitrogen. Allò que 		
tenen en comú Moll, Alcover, Llull i Tarongí.
4- Moneda adient per a pagar un àpat. Fatigat.
5- Vocal. Al revés i en plural, tot guaitant sense defensa. Article personal
femení.
6- Sigles que acompanyaven els segells de la república veïna. Ponie ous.
Va bé!
7- Pronom personal. Faré expert en la guerra.
8- Utilitzar a l’inrevés. Àcid ribonucleic ribosòmic. En pràctiques.
9- Vibrant i lateral. Interjecció. Conjunció. Aigua sòlida.
10- Una de les entitats del projecte “Lingüistes pel carrer”. Per Poch és 		
lingüista.
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11- “Erre que erre!”. La serp. Pronunciació aïllada de la seua capital. 			
Esperit forestal.
12- Com el 5. Afirme de debò. Al revés, que dona alegria.
13- Ben girat és un objecte volador del qual no en sabem res. Ena. 			
Morfema de plural. 501.
14- Corder. Cognom d’un gramàtic i poeta, mestre a Benassal.
15- Ben poc ample. Prefix negatiu. Allò que preocupa a la fonètica.
16- Encara en pràctiques. Interjecció almassorina. Nom d’una lingüista 		
i poeta amb carrer i plaça.
17- Disciplina encabotada a fer diccionaris.
VERTICALS
A- Lexicògraf amb pseudònim botànic. Lingüista rossellonès autor 			
d’un diccionari francès-català.
B- Lingüista lleidatà. Cognom d’ofici compartit per dos dels “Lingüistes
pel carrer”. Fa que la ena siga nasal. Vocal
C- No molts. Morfema de plural. I oli. Girada, com el cap del rei, i 			
socarrada
D- Cap amunt, població del gran toponimista Cosme Aguiló. L’altra 			
entitat d’aquest projecte. Allò que no vol un republicà.
E- Article del CEL. Comarca de Mallorca amb 35 carrers dedicats als 		
nostres lingüistes. So perdut a gran part del nostre domini. C. Se.
F- All i. Niu tombat. Venero.
G- Poble i lingüista. Germana religiosa. Ela. Organització Geriàtrica.
H- Erra. Lexicògraf traiguerí. Trametre.
I- Poble de l’Anoia que dedicà un carrer a Pompeu Fabra. Déu egipci. 		
Article girat. Lingüista alguerès.
J- Cata…, veneço…, horto… Cognom matern del polític i lexicògraf que
bateja la URV. 500. Nota girada i creativa.
K- Poble més meridional del Principat. Amb molta disposició al 			
cabreig. 1.
L- Poble més alt del País Valencià. Ciutat i cognom matern d’un lingüista
castellonenc.
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4.8 Mapa de “Lingüistes pel carrer”

1. Entreu a l’enllaç https://goo.gl/HGm4mc i visualitzeu les fotografies dels
carrers amb lingüistes de la vostra comarca.
2. Anoteu el nom dels carrers de cada poble de la vostra comarca.
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5. POMPEU FABRA. UN LINGÜISTA PEL CARRER
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5.1 Dels cartells
Especificatiu
6 31

Pompeu Fabra
de Pompeu Fabra
116

135

d'en Pompeu Fabra
de Pompeu i Fabra
d'en Pompeu i Fabra

ESPECIFICATIU
La diferència entre els totals (267 vies urbanes i 274 exemples d’especificatius)
ve donada per la doble denominació d’algunes vies urbanes.
1-

POMPEU FABRA 135: 5 avingudes, 112 carrers,
3 passeigs, 6 places, 1 rambla, 2 travessies i una via.

1

parc,

4

passatges,

2-

DE POMPEU FABRA, 116 : 6 avingudes, 90 carrers, 1 jardí, 2 passatges, 2 passeigs, 13 places
i 2 rambles.

3-

DE POMPEU I FABRA, 3: 2 carrers i 1 parc

4-

D’EN POMPEU FABRA: 6 carrers

5-

D’EN POMPEU I FABRA: 1 passeig

6-

SENSE PLACA, 16 : 1 avinguda, 6 carrers, 3 escales, 1 parc, 4 places i 1 travessia.

COMARQUES AMB MAJOR PRESÈNCIA DE POMPEU FABRA

El Baix Llobregat, amb 24 concurrències, és la comarca que més vies públiques
ha dedicat a Pompeu Fabra. Tret del Vallès Oriental i Occidental, la comarca amb
més carrers dedicats als nostres lingüistes, en la resta observem que Pompeu Fabra
supera el 50% del total de carrers.
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Ubicació dels carrers
7
36

65
Nucli urbà
Eixample
Perifèria

43

Urb. perifèrica
Urb. aïllada
Polígon industrial
64
52

La distribució en la ubicació de les 267 vies públiques dedicades a Pompeu
Fabra és, si fa no fa, semblant a la general per a la totalitat dels lingüistes.
Lleugerament superior és la presència urbana, tant al nucli com a l’eixample (24%
front a un 23 i 21 en la general). La major variació apareix en les urbanitzacions
perifèriques (un 16% davant un 22% en les generals). Les raons, creiem, es trobarien
en l’arraïlament més antic de Pompeu fabra en el bateig dels carrers i aquella
campanya, ja esmentada, de 1968.

Tipologia
Carrer

23

Plaça
12

Avinguda

7 5

207

1

3
3
3
3
1

Passatge
Passeig
Rambla
Travessia
Parc
Escala
Jardí
Via

Tots els genèrics que hem localitzat en la totalitat de les vies dedicades als
nostres lingüistes els trobem en aquells de Pompeu Fabra, tret de ‘glorieta’ (només
recollit amb Enric Valor a Castalla), ‘racó’ (també Enric Valor, a Picanya) i ‘atzucac’
(impasse de Ramon Llull, a Sant Cebrià del Rosselló).
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CARRERS
Dels 207 carrers (78% de les vies urbanes dedicades al lingüista) hi ha dos
plaques que no contenen el genèric. A Olot i Seva només apareix “Pompeu Fabra”,
sense cap referència al mot ‘carrer’. En dos casos trobem bilingüisme al genèric:
“rue/carrer”, a Prada; “calle/carrer”, a Tordera.
Dels 207, 90 apareixen amb la denominació única de “carrer de Pompeu
Fabra” i 103 sense la preposició, “carrer Pompeu Fabra”14; 7 pobles mostren les dos
possibilitats en sengles plaques, 6 municipis prefereixen l’opció “carrer d’en Pompeu
Fabra” 15, Per últim, 6 carrers resten sense placa que ens diga el nom del carrer.
PLACES
Les 23 places dedicades a Pompeu Fabra representen un 9% del total. En 17
casos trobem la preposició, “plaça de Pompeu Fabra”, i només en 6 desapareix,
“plaça Pompeu Fabra”. A Alcúdia (Mallorca) hi ha l’únic diminutiu “placeta de
Pompeu Fabra”.
AVINGUDES
De les 12 avingudes, 6 han estat retolades com “Avinguda de Pompeu Fabra”,
5 sense la preposició i 1 no té placa.
En els següents gràfics podem observar-ne la variabilitat en cadascun dels
genèrics.

14 A Corbins, el Segrià, hi ha una doble denominació. Una segona placa diu “carrer Pompeu i Fabra”,

com si es tractara de dos cognoms.

15 Martorelles presenta una placa amb ‘de’ i l’altra amb ‘d’en’.
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PRESÈNCIA DE POMPEU FABRA A LES COMARQUES AMB MÉS VIES DE
LINGÜISTES

Si prenem la gràfica general, amb les 15 comarques amb més carrers de
lingüistes, comprovem que es manté aquest percentatge a terres del Principat
mentre és només testimonial a Raiguer, comarca de Mallorca, i inexistent a les
comarques valencianes de la Safor, la Ribera Alta i l’Horta Nord. Aquesta gràfica ens
serveix, una vegada més, per adonar-nos de l’absència del gran lingüista a terres
valencianes, tot i el reconeixement de la seua figura dins l’àmbit filològic.

85

5.2 Retolacions amb informació complementària
ATRIBUTS
Gramàtic i lexicògraf
Gramàtic i lexicògraf
Gramàtic i lexicògraf
Gramàtic i lexicògraf
Gramàtic i lexicògraf
Gramàtic i lexicògraf

Gramàtic i lexicògraf
Gramàtic i lexicògraf
Gramàtic i lexicògraf

Gramàtic i lexicògraf

DATES
Gràcia (Barcelona), 1868- Prada de
Conflent, 1948
Pompeu Fabra i Poch
(Barcelona, 1868 – Prada, 1948)
(1868-1948)
1868-1948
(Barcelona 1868–Prada de Conflent
1948)
Pompeu Fabra i Poch
Gràcia (BCN) , 1868 – Prada de Conflent, 1948)

Filòleg
Filòleg
Filòleg
Gramàtic
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Barcelona
Figueres
Girona
Granollers
Llinars
Vallès

del

Mollet del
Vallès
(Barcelona 1868–Prada de Conflent Olesa
de
1948)
Montserrat
(Barcelona 1868–Prada de Conflent Sant Andreu
1948)
de la Barca
(2)
Pompeu Fabra i Poch
Terrassa
Gràcia (Barcelona), 1868 – Prada de
Conflent, 1948
Barcelona 1868 – Prada 1948
Cambrils

Gramàtic i lexicògraf
Considerat l’ordenador de
la llengua catalana moderna. Va ser president de
l’Institut d’Estudis Catalans
(Filòleg)
1868-1948
Filòleg
Filòleg

POBLACIÓ
Albinyana

Cabrera de
Mar
(1868-1948)
Palma
1868-1948
Prat de Llobregat, el
Gràcia, Barcelona 1868-Prada de Con- Celrà
flent 1948
(Barcelona 1868–Prada 1948)
Sant Boi de
Llobregat
Gràcia, 1868 – Prada 1948
Viladecans
Barcelona 1868–Prada 1948
Tortosa

Gramàtic

(1868-1948)

Cornellà de
Llobregat
Gramàtic
(1868-1948)
Flaçà
Gramàtic i lingüista
(Barcelona, 1868 - Prada, Conflent, l’Albagés
1948)
Filòleg i lingüista
Barcelona 1868 – Prades (França) Palafolls
1948
Enginyer i gramàtic
Pompeu Fabra i Poch
Sabadell
Barcelona, 1868 – Prada, 1948
Ordenador de la llengua (1868-1948) dibuix gramàtica i diccio- Lloret
de
catalana
nari
Mar
Gramàtic que establí la (1868-1948)
Montornès
normativa moderna de la
del Vallès
Llengua Catalana
Autor de la Gramàtica de (1868-1948)
Bellpuig
la llengua catalana
d’Urgell
(Creador de l’ortografia ca- Barcelona 1868 / Prada de Conflent Santa Maria
talana moderna)
1948
de Palautordera

En 10 casos trobem “gramàtic i lexicògraf”, en 6 “filòleg”, 3 “gramàtic”, 1
“gramàtic i lingüista”, 1 “filòleg i lingüista”, 1 “enginyer i gramàtic”.
En 5 casos han optat per esmentar diversos atributs, com ara “Ordenador
de la llengua catalana”, “Gramàtic que establí la normativa moderna de la Llengua
Catalana”, “Autor de la Gramàtica de la llengua catalana” o “Creador de l’ortografia
catalana moderna”.
Sens dubte, però, la més completa descripció en l’ofereix la placa de Cambrils,
on a més de “gramàtic i lexicògraf” afegeix “Considerat l’ordenador de la llengua
catalana moderna. Va ser president de l’Institut d’Estudis Catalans”.
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5.3 Camps semàntics
Del total de 267 indrets en què localitzem una via pública amb el nom de
Pompeu Fabra, n’hi ha 46 en què apareix inclòs en un camp semàntic, tal i com
l’il·lustrem al cartell 3. Aquest camp semàntic podem definir-lo grosso modo com
camp semàntic cultural, entenent que hi són persones relacionades amb el món de
la cultura. Aquest àmbit cultural inclou literatura, llengua, història (dates històriques
significatives, personatges de l’època medieval, polítics ─presidents de la Generalitat
de Catalunya), art (músics, arquitectes, pintors, escultors) i investigadors.
Cal dir també que per a sistematitzar les dades, hem considerat a partir de 3
carrers un camp semàntic, és a dir, carrer de Pompeu Fabra més dos carrers més.
Camp semàntic lingüistes:
Exclusivament hi ha un camp semàntic dedicat a lingüistes amb cinc noms,
incloent-hi el de Fabra. Aquests són lingüistes de tot el domini lingüístic. Catalans:
Joan Coromines; mallorquins: Marià Aguiló, Josep Tarongí; valencians: Manuel
Sanchis Guarner. D’aquests, Coromines torna a aparèixer en un altre camp semàntic,
per la qual cosa, podríem dir que circumscrit als camps semàntics Joan Coromines
seria el segon lingüista més representat en una urbanització, després de P. Fabra.
També, es compta amb Josep Aladern, pseudònim de Cosme Vidal i Rosich i amb
Manuel Milà i Fontanals, en una ocasió.
Aquest camp semàntic, doncs, en té un de monogràfic i quatre lingüistes més
apareixen en altres no exclusius. Si considerem A. Rovira i Virgili com a lexicògraf, tal
com l’hem inclòs en Lingüistes pel carrer, aquest té dos carrers dedicats. Amb tot,
probablement la seua referència és més històrica que no pas lingüística. I podríem
afegir una dada lingüística específica i és que també es troba conjuntament amb un
carrer dedicat a l’Esperanto.
POBLACIÓ CARRERS
Marratxí

M. Aguiló, J. Coromines, P. Fabra, M. Sanchis Guarner, J. Tarongí

POBLACIÓ
Vilanova del Vallès

CARRERS
P. Calders, J. Coromines, P. Fabra, J. Pla, M. Roig, Tísner

Camp semàntic literari:
El camp semàntic de la literatura apareix en 11 poblacions. Distribuïts els
autors per gèneres, trobem 15 narradors ─C. Albert, P. Bertrana, P. Calders, M.A.
Campmany, R. Casellas, R. Llull, baró de Maldà, B. Metge, R. Muntaner, T. Pàmies, J.
Pla, M. Rodoreda, M. Roig, J. Ruyra, Tísner─ amb 4 autores. D’aquestes autores una
apareix dos vegades que és Caterina Albert Paradís, amb un carrer com a Caterina
Albert i d’altres amb el pseudònim Víctor Català. Les altres autores són M. Aurèlia
Campmany Farnés, Mercè Rodoreda Gurguí, Montserrat Roig Fransitorra. En la lírica
hi ha 14 poetes, 13 catalans i el 14è Antonio Machado Ruiz ─J. Alcover, C. Arderiu,
J. Brossa, J. Carner, S. Espriu, J.V. Foix, J. López-Picó, A. Machado, J. Maragall, A.
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March, M. Martí i Pol, J. Oliver, C. Riba, J. Verdaguer. Cal dir, també, que J.M. de
Sagarra Castellarnau s’hi podria incloure, tot i que l’hem comptabilitzat al teatre.
En l’àmbit teatral hi són: Jacinto Benavente Martínez, J.M. Folch i Torres, Àngel
Guimerà Jorge, Apel·les Mestres Oñós, Serafí Pitarra, Santiago Rusiñol Prats, J. M.
de Sagarra Castellarnau. Amb aquests set autors, cinc d’ells catalans, es completa
el repertori teatral, tot i que també hi és Joan Oliver Sallarès, que podria ser en
aquest apartat o en el líric, en aquest cas parlaríem de 7 dramaturgs i 13 poetes.
Si també incloguéssem exclusivament J.M. de Sagarra en el teatre, tindríem mitja
dotzena de poetes i 8 dramaturgs. I el mateix s’esdevindria si Pere Calders Rossinyol
l’adjudiquéssem al teatre augmentant-ne un i aproximant-se a la dotzena el dels
narradors.
Amb tot, podem dir que de la trentena llarga d’escriptors, 36, Pompeu Fabra
és acompanyat per 15 narradors, 14 poetes i una mitja dotzena de dramaturgs.
Aquest, el camp literari, el de les lletres més directament, és en el que apareix més
vegades el nostre lingüista, i alhora és el camp que apareix combinat amb d’altres
(històric, artístic).
POBLACIÓ
Breda
Cassà
Mont-roig del Camp
el Morell
Puigcerdà
Salt
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Esteve Sesrovires

Sant Fruitós del Bages
Santa Susanna

CARRERS
S. Espriu, P. Fabra, J. Maragall
V. Català, P. Fabra, R. Llull, J. Pla, M. Rodoreda
V. Català, S. Espriu, P. Fabra, J.V. Foix, R. Llull, S. Pitarra, J.
Pla, M. Rodoreda, M. Martí i Pol
À. Guimerà, P. Fabra, R. Llull, M. Rodoreda, M. Roig, S.
Rusiñol, J. Verdaguer
P. Fabra, J. Maragall, M. Roig, J.Pla
P. Fabra, J. Maragall, M. Rodoreda, J. Ruyra
S. Espriu, P. Fabra, A. March, M. Martí i Pol
M. A. Campmany, J. Carner, S. Espriu, P. Fabra, R. Llull, J.
Pla, C. Riba, M. Rodoreda, M. Roig, S. Rusiñol, J.M. Sagarra
C. Arderiu, S. Espriu, P. Fabra,
S. Espriu, P. Fabra, J. Maragall, J. Verdaguer

Camp semàntic divers (música, arquitectura, pintura, escultura):
El músic amb el qual apareix més vegades Pompeu Fabra és el violoncel·lista
Pau Casals Defilló, en 6 ocasions. Altres del mateix ram són: I. Albéniz, A. Clavé, E.
Granados, L. Millet, C. Pellicer, R. Viñes, A. Vives, P. Ventura. Aquests tots tenen un
carrer excepte Enric Granados Campiña que en té dos.
Respecte a l’arquitectura, l’arquitecte més universal que acompanya Pompeu
Fabra Poch és Antoni Gaudí Cornet, aquest apareix juntament amb el lingüista 5
vegades. Pel que fa a la pintura, pintors veïns del carrer Pompeu Fabra són Marià
Benlliure Gil, Salvador Dalí Domènech, Marià Fortuny Marsal, Joan Miró Ferrà,
pintor Marçal (Francesc Marçal Figueres) i A. Viladomat Manalt.
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POBLACIÓ
Cambrils
Castellbisbal
Malgrat de Mar
Olesa

CARRERS
A.M. Clavé, P. Fabra, M. Fortuny, A. Gaudí, J. Maragall
P. Casals, P. Fabra, A. Gaudí
P. Fabra, A. Gaudí, À. Guimerà
P. Casals, S. Dalí, P. Fabra, J. Miró, J. Verdaguer, A. de Vilanova
Palau d’Anglesola
S. Espriu, P. Fabra, A. Gaudí, E. Granados, J. Maragall, A.
Vives
Porqueres
M. Benlliure, P. Fabra, À. Guimerà, R. Llull
Premià de Mar
P. Casals, P. Fabra, R. Llull, A. Mestres, J. Ruyra
Montornès
J. Brossa, P. Calders, P. Fabra, M. Milà i Fontanals, C. Pellicer, Pi i Margall
Sant
Joan
de C. Albert, M.A. Campmany, J. Casas, S. Espriu, P. Fabra, J.V.
Vilatorrada
Foix, A. Machado, J. Oliver, R. Sensat, M. Xirgu, J. Verdaguer
Vacarisses
J. Carner, P. Fabra, J. Miró, C. Riba, J. Trueta
Valls
J. Aladern, P. Bertrana, R. Casellas, V. Català, P. Fabra
Viladecans
P. Fabra, Pintor Fortuny, A. March
Vila-rodona
P. Casals, P. Fabra, A. Gaudí, J. Maragall
Camp semàntic història:
Els personatges històrics de veïnatge amb Pompeu Fabra són: Jaume Balmes,
Ramon Berenguer, Rafel de Casanova, Jaume I, Roger de Llúria, E. Prat de la Riba i
A. Rovira i Virgili. Segueix el grup de presidents de la Generalitat: Lluís Companys,
Francesc Macià, Josep Irla, Josep Tarradellas. Altres fan referència a episodis de
la història bé siga amb dates, col·lectius, llocs, etc.: Almogàvers, Bruch, 11 de
setembre, Països Catalans.
El qui té més carrers dedicats és Lluís Companys Jover, amb 4, en un dels quals fa
referència al càrrec President Companys. Jaume Balmes i Rafael de Casanova en tenen
tres. Jaume I, F. Macià, E. Prat de la Riba, Rovira i Virgili, J. Irla i J. Tarradellas dos vies.
La resta, juntament amb F. Pi i Margall només tenen un carrer.
POBLACIÓ
Cervera
Corçà
Cubelles
l’Espluga de Francolí
Fogars de la Selva
les Franqueses

CARRERS
P. Casals, P. Fabra, À. Guimerà, F. Macià, J. Tarradellas
A. March, P. Fabra, Jaume I, J. Pla
Almogàvers, P. Fabra, Jaume I, Rovira i Virgili, J.Pla, E. Prat
de la Riba, 11 de setembre
P. Fabra, J. Maragall, Països Catalans, Prat de la Riba, Rovira i Virgili
J. Balmes, J. Carner, L. Companys, S. Espriu, P. Fabra, À.
Guimerà, J. Pla, J. Verdaguer
J. Balmes, S. Espriu, P. Fabra
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Santa Coloma

Ramon Berenguer, P. Fabra, J. Maragall, A. Mestres, J. Ruyra
Santa Coloma de Far- P. Companys, P. Fabra, B. Metge, J.M. López-Picó, S. Runers
siñol
Santa Perpètua de la J. Balmes, R. de Casanova, P. Fabra, M. Fortuny, L. Millet
Mogoda
Seva
M.A. Campmany, P. Casals, A. Clavé, P. Fabra, J. Maragall,
M. Roig
Tàrrega
J. Balmes, P. Fabra, A. Gaudí, Pintor Marçà, J. Miró
la Torre de Claramunt Bruch, S. Dalí, Domènech, P. Fabra, À. Guimerà, R. Llull, A.
March, J. Maragall, J. Miró
Vallfogona
R. Casanova, S. Espriu, P. Fabra, J. Maragall, J. Pla
Vilablareix
R. de Casanova, L. Companys, P. Fabra, J. Irla, R. de Llúria,
F. Macià, J. Maragall, J. Tarradellas, J. Verdaguer
Viladecavalls
Albéniz, P. Fabra, E. Granados, A. March, L. Millet, P. Ventura
Vilanova
J. Alcover, S. Espriu, P. Fabra, Folch i Torres, À. Guimerà, J.
Irla, Baró de Maldà, R. Muntaner, T. Pàmies, M. Rodoreda,
M. Roig, J. Verdaguer, Vallverdú
Camp semàntic investigadors:
Apareix S. Ramón y Cajal en 3 carrers, seguit de Narcís Monturiol amb dos.
Amb un carrer el dr. J. Trueta, Menéndez Pidal i Ortega y Gasset.
POBLACIÓ
Esparreguera
Fornells de la Selva
Tordera
Vilajuïga
Vilassar

CARRERS
J. Benavent, P. Fabra, À. Guimerà, J. Maragall, Ramón y
Cajal, J. Verdaguer
Albéniz, P. Fabra, A. Gaudí, N. Monturiol, A. Vives,
P. Fabra, Menéndez Pidal, Ramón y Cajal, Ortega y Gasset,
Viladomat
L. Companys, P. Fabra, N. Monturiol
P. Fabra, Ramón y Cajal, S. Rusiñol

Carrers dedicats a dones:
En els camps semàntics estudiats, dels personatges que acompanyen el carrer
de Pompeu Fabra Poch, com es veu, hi ha una gran majoria que són dedicats a
hòmens. La presència de les dones està representada pel món literari principalment
amb autores com Caterina Albert Paradís (també amb el pseudònim de Víctor
Català), Maria Aurèlia Campmany Farrés, Teresa Pàmies Bertran, Mercè Rodoreda
Gurguí i Montserrat Roig Fransitorra. Hi ha dos dones més que són la pedagoga
Rosa Sensat Vilà i l’actriu Margarida Xirgu Subirà. L’autora que apareix amb més
freqüència és Mercè Rodoreda, 6 vegades; seguida de Montserrat Roig, 5; Caterina
Albert en 4 ocasions; M. A. Campmany, 3 i una volta Teresa Pàmies. Fora de l’àmbit
literari s’acompanya també una vegada de R. Sensat i M. Xirgu.
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5.4 Diplomes
Dins la celebració de l’Any Fabra, Lingüistes pel carrer ha volgut reconèixer
aquells pobles que han dedicat alguna via pública al filòleg que va nàixer fa 150 anys.
La confecció i distribució de diplomes ha arribat als 250 municipis que repleguen
267 carrers, places, avingudes, passejos, travesses, rambles…
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5.5 Propostes didàctiques
Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança
1) Relacioneu aquestes dades bàsiques de la biografia de Pompeu 		
		
Fabra i Poch amb les següents dates:
Vila de Gràcia-Barcelona					
1939
Exili							1921-1935
Bilbao							1932		
President de l’Institut d’Estudis Catalans			
1913
L’Avenç							
1902-1911
President de la Secció Filològica de l’IEC			
1868
Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
1948
President de l’IEC						
1906
Prada de Conflent					
1890-91
Diccionari general de la llengua catalana			
1921-1935
Normes ortogràfiques					
1917-1948
2) Amb la informació de l’exercici anterior elaboreu la biografia de 		
Pompeu Fabra i Poch amb unes cent paraules.
3) Digueu a quins conceptes es refereixen les següents definicions:
diccionari, filòleg / filòloga, filologia, gramàtica, llengua, normalització,
normativa, normativització, ortografia
f. Procés sociocultural pel qual una comunitat lingüística articula un pla
d’actuacions encaminades a evitar que la seua llengua, en contacte amb una altra,
es veja sotmesa a una restricció funcional i a una reducció formal progressives i,
eventualment, a la seua substitució per aquesta segona. [......................................
............]
f. [LC] [FL] Disciplina que estudia l’estructura i l’evolució d’una llengua
principalment per mitjà de l’anàlisi i la interpretació de textos i llurs relacions amb
les cultures on s’han originat.
[…………………………………………………]
f. [LC] [FL] Sistema de signes orals, reflectit sovint en un codi escrit, que
serveix bàsicament per a la comunicació. […………………………………………………]
m. [LC] [FL] Obra que recull els mots d’una llengua, els termes d’una ciència,
d’un art, d’una activitat, etc., amb llur significació, disposats en un ordre determinat,
normalment alfabètic, que pot contenir d’altres informacions de naturalesa
gramatical, fonètica, etc.
[…………………………………………………]
f. [FL] Ciència que estudia i descriu l’estructura de les llengües o d’una llengua
en particular.
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[…………………………………………………]
f. [LC] [FL] Branca de la gramàtica normativa que estableix l’escriptura correcta
dels mots i d’altres signes gràfics d’una llengua.
[…………………………………………………]
f. [FL] Conjunt de normes lingüístiques explícites provinents d’una autoritat
reconeguda i aplicables a una llengua. […………………………………………………]
f. Persona amb formació científica sobre una llengua i la seua literatura, que
n’estudia el seu origen, evolució i altres aspectes com la fonètica, la morfologia,
la sintaxi, el lèxic, les varietats lingüístiques, l’ús i les obres literàries en aquesta
llengua. […………………………………………………]
f. [FL] Procés d’elaboració i fixació de normes ortogràfiques, gramaticals i
lèxiques per a una llengua o varietat lingüística. […………………………………………………]
4) Relacioneu els títols i l’autoria d’aquestes obres sobre Pompeu Fabra i Poch:
Pompeu Fabra. Una biografia

		

Josep Murgades Barceló i Xavier Lamuela Garcia

Pompeu Fabra. Biografia essencial		

Mila Segarra Neira
Pompeu Fabra				 Miquel Àngel Pradilla Cardona (ed.)
Fabra, encara				
Artur Bladé Desumvila
Contribució a la biografia de Mestre Fabra
Rosa M. Piñol
Teoria de la llengua literària segons Fabra
Josep Miracle Montserrat
Pompeu Fabra, el meu pare 			
Joan Solà Cortassa
L’obra de Pompeu Fabra			
M. Carme Bernal i Carme Rubio
Tant de gust de conèixer-lo, senyor Fabra
Pompeu Fabra a l’exili. 1939-1948		

Jordi Manent Tomàs

Pompeu Fabra. L’aventura de la llengua

Gemma Pauné i Oriol Garcia Quera

			
5) Com haureu observat, hi ha un autor amb dos obres sobre Pompeu
		
Fabra i Poch; podríeu dir quin fet vital van haver de compartir 		
		
després de 1939? Quina en va ser la causa?
6)
El segon cognom de Pompeu Fabra manté una grafia antiga ch, que
en català ha estat sempre amb el so [k]. La seua mare s’anomenava Carolina
Poch Martí. Precisament, a partir de la normativa fabriana es va proposar de
simplificar aquesta grafia directament per una c. Anomeneu el gran poeta
medieval del segle d’or que tenia una ch en el seu cognom […………………………………]
I segur que coneixeu també el títol original de la novel·la de Joanot Martorell
[………………………………………………….]

		
		

7) Llegiu aquest article i digueu quines són les deu coses que no 		
sabíeu sobre Pompeu Fabra: https://www.nuvol.com/noticies/		
deu-coses-que-no-sabies-de-pompeu-fabra/

8) Sabeu quina va ser l’última entrada que va redactar Fabra en la
primera edició del Diccionari general de la llengua catalana? Vos donarem
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unes pistes perquè la localitzeu ràpidament. És una onomatopeia i Fabra la
definí amb aquestes paraules:
«onomatopeia amb què es designa una bonior, una remor sorda i
contínua»
Ara que ja la sabeu, escriviu cinc onomatopeies més que conegueu i
proveu de definir-les, com Fabra, de manera acurada i precisa:
9) Completeu aquest text amb les paraules que hi falten:
Amposta, notes, Badalona, Fabra, canyars, Buda, 1933, autògraf, Carola,
content, Àneu, Xerta, Sant Maurici, centenar, 1934, Ebre, excursions
«Per regla general, els diumenges i dies de festa, Pompeu ………………, equipat
com cal, sortia, a punta de dia, d’excursió. D’altres, vestit de blanc, anava a jugar al tenis,
sovint en companyia de la seva filla ……………….. Aquesta arribà a ser campiona de tenis
de Catalunya.
I cada any aprofitava les llargues vacances per a participar en alguna acampada
a llocs d’alta muntanya (valls d’Estanyardó i Alòs, d’……………., Ras de Bonafè, llac
de……………………, etc.). Els seus més constants companys de camping foren els germans
Arnalot i el doctor Gabarró. Amb els seus col·legues de l’Institut, Lluís Nicolau d’Olwer
i Josep M. de Casacuberta, alguns anys, per celebrar el dia onomàstic d’aquest darrer,
realitzaven una de les excursions més delectables que es poden fer (o que es podien
fer aleshores) a la nostra terra: recórrer, a bord d’un llagut, tot l’………….. català, de
Mequinença a la desembocadura (un ………………….. de quilòmetres), en una singlada
que durava tot el dia i tenia els seus moments d’emoció (com quan calia baixar, sense
desembarcar, les comportes de la resclosa de Flix i de l’Assut de ……………..) i de goig ─un
goig renovellat─ perquè el paisatge que ofereixen les dues ribes varia constantment i
és sempre d’una gran bellesa, ara esquerpa i salvatge, com entre els rocams del Pas de
l’Ase i el congost de Benifallet, ara plàcida i tendra, com entre els ………………… , hortes i
alberedes de les dues Móres, Benissanet i Ginestar, Tortosa i …………………, fins a arribar
al delta, immens i fluctuant, i la vista de l’alt far de l’illa de……………... Com és natural,
devien contractar un bon patró de llagut, expert de l’arjau i la recalada. Altrament
l’expedició hauria estat de constant perill.
Per a Fabra, les ……………………. van ser sempre una font de gaudis físics, morals,
estètics i fins professionals. Ja sabem que no es cansava de preguntar i de prendre
……………… . Un topònim bell, una peculiaritat fonètica, el nom popular d’una herba,
etc., el feien ……………….. .
A finals de ……………., l’Ajuntament de …………………… va prendre l’acord de
nomenar Pompeu Fabra “fill adoptiu de la ciutat”. L’acte d’homenatge ─amb el
lliurament d’una medalla d’or commemorativa─ va tenir lloc, al Saló de l’Ajuntament,
el 28 de gener de …………….. El poble badaloní s’hi abocà. I les figures més eminents
de la Catalunya intel·lectual, literària i artística van sumar-se a l’homenatge. D’aquell
esdeveniment, n’ha restat un recull d’escrits encapçalats per un ……………… del president
Macià i per un altre del propi Mestre, aquell que comença: “L’ideal que perseguim…”»
Artur Bladé i Desumvila, Pompeu Fabra. Biografia essencial, p. 96-97.
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Ara que ja teniu el text complet, vos proposem de fer unes activitats. Primerament,
elaboreu cinc preguntes amb informació del text. Feu-ne les preguntes i responeu les
respostes.
Fixeu-vos que hi ha unes paraules destacades en negreta, a partir d’aquestes heu
de resoldre les qüestions que hi ha a continuació:
·Vocabulari. Expliqueu el significat de la locució i els mots següents. Ordeneu-los
alfabèticament i cerqueu-ne el significat: a punta de dia, onomàstic, delectable, llagut,
renovellat, congost, arjau, recalada, topònim, fonètica.
·Heu llegit que en el fragment s’hi descriu una excursió, afició que tenia en gran
estima el lingüista. Situeu en un mapa tots els topònims que hi apareixen.
·Ara que ja teniu els llocs ubicats, fixeu-vos que al text apareix un gentilici. Quin
és? Sabríeu explicar què és un gentilici?
·Feu una llista alfabètica de totes les poblacions del text i digueu a quina comarca
pertanyen. En acabat afegiu-hi el gentilici corresponent.
·Quina institució és l’Institut?
·I el “president Macià”?
· Acabeu amb unes deu paraules més la frase que començà Fabra: “L’ideal que
perseguim…”»
·Cerqueu, ara, què escrigué exactament Pompeu Fabra en aquesta citació.
10) I, per a acabar, ara que ja coneixeu més qui va ser Pompeu Fabra i
Poch, vos proposem que li feu una entrevista, de deu preguntes, i que alhora feu
també de Fabra. Quines serien les preguntes i les respostes?
Tria de webs en què trobareu recursos sobre Pompeu Fabra i Poch
https://www.ara.cat/videos/entrevistes/Debat-Pompeu-Fabra_3_1962433739.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pompeu_Fabra_i_Poch
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/qui-era-pompeu-fabra/video/5735310/
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0025722.xml
https://www.escriptors.cat/autors/fabrap/pagina.php?id_sec=755
https://www.espaisescrits.cat/que-fem/citacions/90
http://imatgies.blogspot.com/2016/05/linguistes-pel-carrer-un-projecte-i-una.html
http://imatgies.blogspot.com/2018/08/linguistes-pel-carrer-prada-una.html
http://imatgies.blogspot.com/2018/11/linguistes-pel-carrer-les-comarques.html
https://interactius.ara.cat/pompeufabra
http://llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra/inici/
http://www.lletres.net/pla/fabrapla2.html
http://pompeu-fabra.espais.iec.cat/obra/
https://www.upf.edu/web/universitat/figura-i-obra-de-pompeu-fabra
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6. TAULA DE LINGÜISTES PEL CARRER
POBLACIÓ

COMARCA

NOM

AUTOR

Abrera

Baix Llobregat, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Ador

Safor, la

carrer Gregori Maians

MAIANS

Agramunt

Urgell, l’

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Agramunt

Urgell, l’

travessia Pompeu Fabra

FABRA

Agullent

Vall d’Albaida, la

carrer Enric Valor

VALOR

Aielo de Malferit

Vall d’Albaida, la

carrer Mestre Carles Salvador

SALVADOR

Aiguafreda

Vallès Oriental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Alacant

Alacantí, l’

carrer Enric Valor

VALOR

Alaior

Menorca

carrer de Ramon Llull

LLULL

Alaró

Raiguer

carrer d’Antoni Maria Alcover, filòleg ALCOVER

Albagés, l’

Garrigues, les

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Albaida

Vall d’Albaida, la

avinguda Josep Giner i Marco

GINER

Albinyana

Baix Penedès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Alboraia

Horta Nord, l’

carrer Enric Valor

VALOR

Alcarràs

Segrià, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Alcàsser

Horta Sud, l’

carrer Gregori Mayans

MAIANS

Alcàsser

Horta Sud, l’

avinguda Enric Valor

VALOR

Alcoi

Alcoià, l’

carrer Bernat Fenollar

FENOLLAR

Alcoletge

Segrià, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Alcover

Alt Camp, l’

plaça d’En Cosme Vidal

ALADERN

Alcúdia

Raiguer

travessa de Marià Aguiló

AGUILÓ

Alcúdia

Raiguer

carrer d’Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Alcúdia

Raiguer

carrer de Joan Coromines

COROMINES

Alcúdia

Raiguer

placeta de Pompeu Fabra

FABRA

Alcúdia

Raiguer

carrer de Ramon Llull

LLULL

Alcúdia

Raiguer

carrer de Francesc de Borja Moll

MOLL

Alcúdia de Crespins, l’

Costera, la

carrer Normes de Castelló

ALTRES

Alcúdia de Crespins, l’

Costera, la

carrer del Professor Sanchis Guarner SANCHIS

Alcúdia de Crespins, l’

Costera, la

carrer Enric Valor

Alcúdia, l’

Ribera Alta, la

carrer del lexicògraf Francesc Ferrer FERRER
i Pastor

Alcúdia, l’

Ribera Alta, la

carrer del lexicògraf Carles Salvador

SALVADOR

Alcúdia, l’

Ribera Alta, la

carrer de Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Alcúdia, l’

Ribera Alta, la

carrer de l’escriptor Enric Valor

VALOR

Aldaia

Horta Oest, l’

carrer Ferrer i Pastor

FERRER

Aldaia

Horta Oest, l’

carrer Carles Salvador

SALVADOR
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VALOR

Aldaia

Horta Oest, l’

carrer Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Aldaia

Horta Oest, l’

carrer Enric Valor

VALOR

Alfarràs

Segrià, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Alfarràs

Segrià, el

travessia Pompeu Fabra

FABRA

Alfàs del Pi

Marina Baixa, la

avinguda Enric Valor

VALOR

Algaida

Mallorca, Pla de

carrer d’en Ramon Llull

LLULL

Algaida

Mallorca, Pla de

carrer de Ramon Llull

LLULL

Algaida

Mallorca, Pla de

carrer d’en Ramón Llull

LLULL

Algemesí

Ribera Alta, la

plaça Enric Valor

VALOR

Alginet

Ribera Alta, la

plaça Enric Valor

VALOR

Alguaire

Segrià, el

avinguda Pompeu Fabra

FABRA

Alguer, l’

Sardenya

carrer de Don Josep Sanna

SANNA

Almassora

Plana Alta, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Almenar

Segrià, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Almenara

Plana Baixa, la

carrer En Sanchis Guarner

SANCHIS

Almenara

Plana Baixa, la

avinguda d’Enric Valor

VALOR

Almoines

Safor, la

carrer Enric Valor

VALOR

Almoster

Baix Camp, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Almoster

Baix Camp, el

carrer Gabriel Ferrater

FERRATER

Alpicat

Segrià, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Alqueria de la Comtes- Safor, la
sa, l’

carrer Enric Valor

VALOR

Alqueries, les

Plana Baixa, la

carrer Enric Valor

VALOR

Alzira

Ribera Alta, la

carrer de Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Amer

Selva, la

plaça Pompeu Fabra

FABRA

Amer

Selva, la

carrer Ramon Llull

LLULL

Ametlla del Vallès, l’

Vallès Oriental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Ametlla del Vallès, l’

Vallès Oriental, el

passatge de Pompeu Fabra

FABRA

Ampolla, l’

Baix Ebre, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Andorra la Vella

Andorra

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Andratx

Serra de Tramunta- carrer Ramon Llull
na

LLULL

Anglès

Selva, la

carrer de Joan Coromines

COROMINES

Anglès

Selva, la

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Anglesola

Urgell, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Arbeca, l’

Garrigues, les

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Arbeca, l’

Garrigues, les

carrer Rovira i Virgili

ROVIRA

Arboç, l’

Baix Penedès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Arenys de Mar

Maresme, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Arenys de Munt

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA
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Arenys de Munt

Maresme, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Argelers

Rosselló, el

rue Henri Guiter

GUITER

Argentona

Maresme, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Armentera, l’

Alt Empordà, l’

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Artà

Llevant

carrer d’Antoni M. Alcover Sureda

ALCOVER

Artà

Llevant

carrer de Joan Coromines Vigneaux

COROMINES

Artà

Llevant

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Artà

Llevant

carrer de Ramon Llull

LLULL

Artà

Llevant

carrer de Francesc de B. Moll

MOLL

Artesa de Lleida

Segrià, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Artesa de Segre

Noguera, la

carrer Ramon Llull

LLULL

Avinyó

Bages, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Badalona

Barcelonès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Badalona

Barcelonès, el

plaça sense placa

FABRA

Badalona

Barcelonès, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Badalona

Barcelonès, el

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Badalona

Barcelonès, el

passatge de Milà i Fontanals

MILÀ

Balaguer

Noguera, la

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Balaguer

Noguera, la

carrer de Ramon Llull

LLULL

Balaguer

Noguera, la

carrer Rovira i Virgili

ROVIRA

Balones

Comtat, el

plaça Martí Gadea

MARTÍ

Banyeres de Mariola

Alcoià, l’

plaça Enric Valor

VALOR

Banyoles

Pla de l’Estany, el

carrer d’Anton M. Alcover

ALCOVER

Banyoles

Pla de l’Estany, el

carrer Josep Ullastre

ULLASTRE

Barberà del Vallès

Vallès Occidental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Barcelona

Barcelonès, el

carrer de Marià Aguiló

AGUILÓ

Barcelona

Barcelonès, el

carrer del Doctor Balari i Jovany

BALARI

Barcelona

Barcelonès, el

carrer de Josep Balari

BALARI

Barcelona

Barcelonès, el

plaça de Joan Coromines

COROMINES

Barcelona

Barcelonès, el

avinguda de Pompeu Fabra

FABRA

Barcelona

Barcelonès, el

passatge de Bernat Fenollar

FENOLLAR

Barcelona

Barcelonès, el

carrer de Labèrnia

LABÈRNIA

Barcelona

Barcelonès, el

carrer de Llull

LLULL

Barcelona

Barcelonès, el

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Barcelona

Barcelonès, el

carrer de Francesc de Borja Moll

MOLL

Barcelona

Barcelonès, el

carrer de Rovira i Virgili

ROVIRA

Barcelona

Barcelonès, el

carrer de Manuel Sanchis i Guarner

SANCHIS

Begur

Baix Empordà, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Begur

Baix Empordà, el

carrer de Ramon Llull

LLULL
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Bellcaire d’Urgell

Noguera, la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Bellcaire d’Urgell

Noguera, la

carrer Ramon Llull

LLULL

Bell-lloc d’Urgell

Pla d’Urgell, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Bell-lloc d’Urgell

Pla d’Urgell, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Bellpuig d’Urgell

Urgell, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Bellreguard

Safor, la

carrer Joan Coromines

COROMINES

Bellreguard

Safor, la

carrer Francesc Ferrer Pastor

FERRER

Bellreguard

Safor, la

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Bellvei

Baix Penedès, el

plaça Pompeu Fabra

FABRA

Bellver de Cerdanya

Baixa Cerdanya, la

carrer de Ramon Llull

LLULL

Benaguasil

Camp de Túria, el

carrer de Constantí Llombart

LLOMBART

Benaguasil

Camp de Túria, el

carrer d’en Carles Salvador

SALVADOR

Benassal

Alt Maestrat, l’

carrer Mossèn Joaquim Garica Giro- GARCIA
na

Benicarló

Baix Maestrat, el

plaça de Ramon Llull

LLULL

Benicàssim

Plana Alta, la

carrer Carles Salvador

SALVADOR

Benicàssim

Plana Alta, la

carrer Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Benicàssim

Plana Alta, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Benifairó de la Vall- Safor, la
digna

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Benifallet

Ribera d’Ebre, la

carrer Rovira i Virgili

ROVIRA

Benigànim

Vall d’Albaida, la

carrer de Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Benimarfull

Comtat, el

carrer Pare Lluís Fullana

FULLANA

Benimarfull

Comtat, el

parc Pare Lluís Fullana

FULLANA

Benissa

Marina Alta, la

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Benissa

Marina Alta, la

carrer Enric Valor

VALOR

Berga

Berguedà, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Besalú

Garrotxa, la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Bétera

Camp de Túria, el

carrer Enric Valor

VALOR

Binissalem

Raiguer

carrer d’Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Binissalem

Raiguer

carrer Joan Josep Amengual i Rius

AMENGUAL

Binissalem

Raiguer

carrer den Ramon Llull

LLULL

Binissalem

Raiguer

carrer Francesc de Borja Moll

MOLL

Bisbal de l’Empordà, Baix Empordà, el
la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Bisbal de l’Empordà, Baix Empordà, el
la

carrer Ramon Llull

LLULL

Bisbal del Penedès, la

Baix Penedès, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Blanes

Selva, la

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Blanes

Selva, la

carrer Ramon Llull

LLULL
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Blanes

Selva, la

carrer Rovira i Virgili

ROVIRA

Bonrepòs i Mirambell

Horta, l’

carrer Enric Valor

VALOR

Borges Blanques, les

Garrigues, les

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Borges Blanques, les

Garrigues, les

carrer de Ramon Llull

LLULL

Borges del Camp, les

Baix Camp, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Borriana

Plana Baixa, la

plaça Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Borriol

Plana Alta, la

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Botarell

Baix Camp, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Breda

Selva, la

carrer d’en Pompeu Fabra

FABRA

Búger

Raiguer

carrer d’Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Búger

Raiguer

carrer de Ramon Llull

LLULL

Bunyola

Serra de Tramunta- carrer de Mossèn Antoni Maria Al- ALCOVER
na
cover

Bunyola

Serra de Tramunta- carrer de Ramon Llull
na

LLULL

Burjassot

Horta Nord, l’

avinguda Enric Valor

VALOR

Cabestany

Rosselló, el

rue Ramon Lull

LLULL

Cabrera de Mar

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Cabrils

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Cadaqués

Alt Empordà, l’

carrer de Ramon Llull

LLULL

Calaf

Anoia, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Calafell

Baix Penedès, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Calafell

Baix Penedès, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Calafell

Baix Penedès, el

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Caldes de Malavella

Selva, la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Caldes de Malavella

Selva, la

carrer Ramon Llull

LLULL

Caldes de Montbui

Vallès Oriental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Caldes de Montbui

Vallès Oriental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Calella

Maresme, el

carrer de Joan Coromines i Vigneaux COROMINES

Calella

Maresme, el

plaça sense placa

FABRA

Calella

Maresme, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Callosa d’en Sarrià

Marina Baixa, la

carrer Enric Valor

VALOR

Callús

Bages, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Calonge

Baix Empordà, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Calonge

Baix Empordà, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Calvià

Serra de Tramunta- calle de Mariano Aguilo
na

AGUILÓ

Calvià

Serra de Tramunta- carrer Antoni Maria Alcover
na

ALCOVER

Calvià

Serra de Tramunta- carrer de Ramon Llull
na

LLULL
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Calvià

Serra de Tramunta- carrer de Ramon Llull
na

LLULL

Cambrils

Baix Camp, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Cambrils

Baix Camp, el

carrer de Gabriel Ferrater

FERRATER

Cambrils

Baix Camp, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Campanet

Raiguer

carrer de Mn Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Campanet

Raiguer

carrer Ramon Llull

LLULL

Campdevànol

Ripollès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Campello, el

Alacantí, l’

carrer Normes de Castelló

ALTRES

Campello, el

Alacantí, l’

carrer de Bernat Fenollar

FENOLLAR

Campello, el

Alacantí, l’

carrer Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Campos

Migjorn

ronda de Mossen Antoni Mª Alcover ALCOVER

Campos

Migjorn

carrer de Ramon Llull

LLULL

Canet de Mar

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Canet d’en Berenguer

Camp de Morvedre, carrer Enric Valor
el

Capdepera

Llevant

carrer de Mossèn Antoni Mª Alcover ALCOVER

Capdepera

Llevant

carrer de Ramon Llull

LLULL

Carcaixent

Ribera Alta, la

carrer de Ramon Llull

LLULL

Carcaixent

Ribera Alta, la

carrer de Gregori Maians i Siscar

MAIANS

Carcaixent

Ribera Alta, la

carrer de Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Carcaixent

Ribera Alta, la

plaça d’Enric Valor

VALOR

Càrcer

Ribera Alta, la

carrer D’Enric Valor

VALOR

Cardedeu

Vallès Oriental, el

parc municipal Pompeu Fabra

FABRA

Cardedeu

Vallès Oriental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Cardona

Bages, el

passatge de Joan Coromines

COROMINES

Cardona

Bages, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Carlet

Ribera Alta, la

carrer de Josep Giner i Marco

GINER

Carlet

Ribera Alta, la

carrer Carles Salvador

SALVADOR

Carlet

Ribera Alta, la

carrer de Sanchis Guarner

SANCHIS

Carlet

Ribera Alta, la

plaça d’Enric Valor

VALOR

Cassà de la Selva

Gironès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Cassà de la Selva

Gironès, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Castalla

Alcoià, l’

carrer Raimon Llull

LLULL

Castalla

Alcoià, l’

glorieta de l’Escriptor Enric Valor

VALOR

Castellar del Vallès

Vallès Occidental, el

carrer de Gabriel Ferrater

FERRATER

Castellbisbal

Vallès Occidental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Castelldefels

Baix Llobregat, el

carrer de Pompeu i Fabra

FABRA

Castelló d’Empúries

Alt Empordà, l’

avinguda de Pompeu Fabra

FABRA

Castelló de la Plana

Plana Alta, la

plaça les Normes de Castelló

ALTRES

VALOR
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Castelló de la Plana

Plana Alta, la

carrer-calle de Joaquín García Giro- GARCIA
na

Castelló de la Plana

Plana Alta, la

carrer-calle de Ramon Llull

LLULL

Castelló de la Plana

Plana Alta, la

carrer-calle del Cronista Revest

REVEST

Castelló de la Plana

Plana Alta, la

carrer-calle de Carles Salvador

SALVADOR

Castell-Platja d’Aro

Baix Empordà, el

carrer Pompeu i Fabra

FABRA

Castell-Platja d’Aro

Baix Empordà, el

travessera Pompeu Fabra

FABRA

Castellterçol

Moianès, el

plaça Pompeu Fabra

FABRA

Castellvell del Camp

Baix Camp, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Catarroja

Horta Sud, l’

carrer Francesc Ferrer Pastor

FERRER

Catllar, el

Tarragonès, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Catllar, el

Tarragonès,el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Catllar, el

Tarragonès, el

carrer Rovira i Virgili

ROVIRA

Cellera de Ter, la

Selva, la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Celrà

Gironès, el

carrer Joan Coromines

COROMINES

Celrà

Gironès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Centelles

Osona

avinguda de Pere Barnils

BARNILS

Centelles

Osona

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Ceret

Vallespir, el

carrer / rue Ramon Llull

LLULL

Cervera

Segarra, la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Ciutadella

Menorca

carrer del Beat Ramon Llull

LLULL

Ciutadella

Menorca

avinguda de Francesc de Borja Moll

MOLL

Cocentaina

Comtat, el

carrer Pare Fullana

FULLANA

Cocentaina

Comtat, el

carrer d’Enric Valor

VALOR

Collbató

Baix Llobregat, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Consell

Raiguer

carrer del Lingüista Antoni Mª Alco- ALCOVER
ver

Consell

Raiguer

carrer de Ramon Llull

LLULL

Constantí

Tarragonès, el

carrer Rovira i Virgili

ROVIRA

Corbera

Ribera Baixa, la

carrer Enric Valor

VALOR

Corbera de Llobregat

Baix Llobregat, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Corbins

Segrià, el

carrer Pompeu Fabra, Pompeu i Fa- FABRA
bra

Corçà

Baix Empordà, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Cornellà de Llobregat

Baix Llobregat, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Costitx

Mallorca, Pla de

carrer de Ramon Llull

LLULL

Crevillent

Baix Vinalopó, el

carrer Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Cubelles

Garraf, el

avinguda Pompeu Fabra

FABRA
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Cubelles

Garraf, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Cubelles

Garraf, el

carrer de Rovira i Virgili

ROVIRA

Cullera

Ribera Baixa, la

plaça Enric Valor

VALOR

Cunit

Baix Penedès, el

carrer de Rovira i Virgili

ROVIRA

Deià

Serra de Tramunta- calle Ramon Llull
na

LLULL

Deltebre

Baix Ebre, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Deltebre

Baix Ebre, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Dénia

Marina Alta, la

carrer de Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Dénia

Marina Alta, la

plaça Enric Valor

VALOR

Eivissa

Eivissa

carrer d’Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Eivissa

Eivissa

passeig de Pompeu Fabra

FABRA

Eivissa

Eivissa

carrer de Ramon Llull

LLULL

Eliana, l’

Camp de Túria, el

carrer Enric Valor i Vives

VALOR

Elna

Rosselló, el

rue Charles Grandó

GRANDÓ

Elx

Baix Vinalopó, el

plaça Enric Valor

VALOR

Escala, l’

Alt Empordà, l’

carrer Ramon Llull

LLULL

Esparreguera

Baix Llobregat, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Esparreguera

Baix Llobregat, el

carrer Milà i Fontanals

MILÀ

Espluga de Francolí, l’

Conca de Barberà, carrer sense placa
la

FABRA

Espluga de Francolí, l’

Conca de Barberà, carrer Rovira i Virgili
la

ROVIRA

Esplugues de Llobre- Baix Llobregat, el
gat

parc sense placa

FABRA

Esplugues de Llobre- Baix Llobregat, el
gat

carrer de Ramón Llull

LLULL

Esporles

Serra de Tramunta- carrer de Mossèn Alcover
na

ALCOVER

Esporles

Serra de Tramunta- carrer de Ramon Llull
na

LLULL

Esporles

Serra de Tramunta- carrer Francesc de Borja Moll
na

MOLL

Esquirol, l’

Osona

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Felanitx

Migjorn

carrer d’en Marian Aguiló

AGUILÓ

Felanitx

Migjorn

carrer d’en Ramon Llull

LLULL

Felanitx

Migjorn

passeig de Ramon Llull

LLULL

Ferreries

Menorca

Antoni Febrer i Cardona

FEBRER

Figueres

Alt Empordà, l’

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Figueres

Alt Empordà, l’

carrer de Ramon Llull

LLULL

Finestrat

Marina Baixa, la

avinguda Enric Valor

VALOR

Flaçà

Gironès, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA
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Flix

Ribera d’Ebre, la

carrer de Ramon Llull

LLULL

Flix

Ribera d’Ebre, la

carrer d’Antoni Rovira i Virgili

ROVIRA

Fogars de la Selva

Selva, la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Foios

Horta Nord, l’

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Foios

Horta Nord, l’

carrer Enric Valor

VALOR

Font d’En Carròs, la

Safor, la

carrer Francesc Ferrer Pastor

FERRER

Font d’en Carròs, la

Safor, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Fornells de la Selva

Gironès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Fortaleny

Ribera Baixa, la

carrer Escriptor Enric Valor

VALOR

Franqueses del Vallès, Vallès Oriental, el
les

passatge Pompeu Fabra

FABRA

Fuliola, la

Urgell, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Gandia

Safor, la

carrer Gregori Mayans

MAIANS

Gandia

Safor, la

carrer de Carles Salvador

SALVADOR

Gandia

Safor, la

carrer de Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Garriga, la

Vallès Oriental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Garriguella, la

Alt Empordà, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Gavà

Baix Llobregat, el

rambla de Pompeu Fabra

FABRA

Gavà

Baix Llobregat, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Gavà

Baix Llobregat, el

carrer Antoni Rovira i Virgili

ROVIRA

Gelida

Alt Penedès, l’

carrer de Gabriel Ferreter

FERRATER

Gelida

Alt Penedès, l’

carrer Ramon Llull

LLULL

Gelida

Alt Penedès, l’

placeta de Joana Raspall

RASPALL

Girona

Gironès, el

carrer de Joan Coromines i Vigneaux COROMINES

Girona

Gironès, el

plaça Pompeu Fabra

FABRA

Girona

Gironès, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Girona

Gironès, el

escales de n’Onofre Pou

POU

Girona

Gironès, el

carrer de n’Antoni Rovira i Virgili

ROVIRA

Gironella

Berguedà, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Godall

Montsià, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Granollers

Vallès Oriental, el

carrer de Joan Coromines

COROMINES

Granollers

Vallès Oriental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Granollers

Vallès Oriental, el

carrer Gabriel Ferrater

FERRATER

Granollers

Vallès Oriental, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Guardamar del Segura Baix Segura, el

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Guissona

carrer de Ramon Llull

LLULL

Hospitalet de Llobre- Barcelonès, el
gat, l’

carrer de/s Pompeu Fabra

FABRA

Hostalets de Pierola, Anoia, l’
els

carrer Pompeu Fabra

FABRA
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Segarra, la

Hostalric

Selva, la

carrer sense placa

FABRA

Igualada

Anoia, l’

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Igualada

Anoia, l’

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Igualada

Anoia, l’

carrer de R. Poch

POCH

Igualada

Anoia, l’

avinguda d’Emili Vallès

VALLÈS

Inca

Raiguer

carrer d’Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Inca

Raiguer

carrer d’en Ramon Llull

LLULL

Inca

Raiguer

carrer de Francesc de Borja Moll

MOLL

Jonquera, la

Alt Empordà, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Linyola

Pla d’Urgell, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Llacuna, la

Anoia, l’

carrer Ramon Llull

LLULL

Llagostera

Gironès, el

passeig Pompeu Fabra

FABRA

Llançà

Alt Empordà, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Llançà

Alt Empordà, l’

carrer Ramon Llull

LLULL

Llaurí

Ribera Baixa, la

carrer Enric Valor

VALOR

Lleida

Segrià, el

plaça dels Gramàtics

ALTRES

Lleida

Segrià, el

Jardí de Pompeu Fabra

FABRA

Lleida

Segrià, el

carrer de Samuel Gili i Gaya

GILI

Lleida

Segrià, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Lleida

Segrià, el

carrer Joan Baptista Xuriguera

XURIGUERA

Lliçà d’Amunt

Vallès Oriental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Lliçà d’Amunt

Vallès Oriental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Llinars del Vallès

Vallès Oriental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Llinars del Vallès

Vallès Oriental, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Llíria

Camp de Túria, el

carrer Advocat Josep Escrig

ESCRIG

Llíria

Camp de Túria, el

carrer d’Enric Valor

VALOR

Llocnou d’en Fenollet

Costera, la

plaça Enric Valor

VALOR

Llocnou d’en Fenollet

Costera, la

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Llorenç del Penedès

Baix Penedès, el

carrer de/s Pompeu Fabra

FABRA

Lloret de Mar

Selva, la

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Lloret de Mar

Selva, la

passatge Pompeu Fabra

FABRA

Lloret de Mar

Selva, la

carrer de Ramon Llull

LLULL

Lloret de Vistalegre

Mallorca, Pla de

travessia Mossèn Antoni Maria Al- ALCOVER
cover

Lloret de Vistalegre

Mallorca, Pla de

carrer de Ramon Llull

LLULL

Lloseta

Raiguer

carrer Beat Ramon Llull

LLULL

Lloseta

Raiguer

carrer Francesc de Borja Moll

MOLL

Llubí

Mallorca, Pla de

carrer Ramon Llull

LLULL

Llucmajor

Migjorn

carrer de Marian Aguiló

AGUILÓ
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Llucmajor

Migjorn

carrer Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Llucmajor

Migjorn

carrer de Ramon Llull

LLULL

Macastre

Foia de Bunyol, la

calle Sanchis Guarner

SANCHIS

Malgrat de Mar

Maresme, el

carrer de Joan Coromines i Vigneaux COROMINES

Malgrat de Mar

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Malgrat de Mar

Maresme, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Manacor

Llevant

avinguda Mossèn Alcover

ALCOVER

Manacor

Llevant

plaça de Ramon Llull

LLULL

Manises

Horta Oest, l’

carrer de Francesc Ferrer Pastor

FERRER

Manises

Horta Oest, l’

carrer Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Manlleu

Osona

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Manresa

Bages, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Manresa

Bages, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Manuel

Ribera Alta, la

carrer Escriptor Enric Valor

VALOR

Maó

Menorca

carrer de Febrer i Cardona

FEBRER

Maó

Menorca

carrer de Borja Moll

MOLL

Maria de la Salut

Mallorca, Pla de

carrer Ramon Llull

LLULL

Marratxí

Raiguer

carrer de Marià Aguiló

AGUILÓ

Marratxí

Raiguer

carrer d’Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Marratxí

Raiguer

carrer Joan Coromines

COROMINES

Marratxí

Raiguer

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Marratxí

Raiguer

carrer de Ramon Llull

LLULL

Marratxí

Raiguer

carrer de Francesc Borja Moll

MOLL

Marratxí

Raiguer

carrer Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Marratxí

Raiguer

carrer Josep Tarongí

TARONGÍ

Martorell

Baix Llobregat, el

plaça Pompeu Fabra

FABRA

Martorelles

Vallès Oriental, el

carrer d’en Pompeu Fabra /de

FABRA

Masnou, el

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Masquefa

Anoia, l’

carrer Ramon Llull

LLULL

Massamagrell

Horta Nord, l’

calle D. Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Massamagrell

Horta Nord, l’

carrer d’Enric Valor

VALOR

Massanassa

Horta Sud, l’

carrer de Constantí Llombart

LLOMBART

Massanassa

Horta Sud, l’

carrer de Gregori Mayans

MAIANS

Massanassa

Horta Sud, l’

carrer Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Matadepera

Vallès Occidental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Matadepera

Vallès Occidental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Mataró

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Mataró

Maresme, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Mataró

Maresme, el

carrer Francesc de Borja Moll

MOLL
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Mediona

Alt Penedès, l’

carrer d’en Pompeu Fabra

FABRA

Meliana

Horta Nord, l’

avinguda Enric Valor

VALOR

Miralcamp

Pla d’Urgell, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Mislata

Horta Oest, l’

carrer de Martí Gadea

MARTÍ

Mislata

Horta Oest, l’

carrer d’Enric Valor

VALOR

Moià

Moianès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Molins de Rei

Baix Llobregat, el

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Molins de Rei

Baix Llobregat, el

passatge de Gabriel Ferrater

FERRATER

Molins de Rei

Baix Llobregat, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Mollerussa

Pla d’Urgell, el

carrer de/s Pompeu Fabra

FABRA

Mollet del Vallès

Vallès Oriental, el

rambla Pompeu Fabra

FABRA

Mollet del Vallès

Vallès Oriental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Monòver

Vinalopó Mitjà, el

carrer de l’Escriptor Enric Valor

VALOR

Montaverner

Vall d’Albaida, la

carrer de Ramón Llull

LLULL

Montaverner

Vall d’Albaida, la

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Montaverner

Vall d’Albaida, la

carrer Enric Valor

VALOR

Montblanc

Conca de Barberà, carrer Pompeu Fabra
la

FABRA

Montbrió del Camp

Baix Camp, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Montcada

Horta Nord, l’

carrer de Sanchis Guarner

SANCHIS

Montcada

Horta Nord, l’

carrer Enric Valor

VALOR

Montcada i Reixac

Vallès Occidental, el

C/ Ramon Llull

LLULL

Montgat

Maresme, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Montmeló

Vallès Oriental, el

avinguda de Pompeu Fabra

FABRA

Montmeló

Vallès Oriental, el

passate de Milà i Fontanals

MILÀ

Montornès del Vallès

Vallès Oriental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Montornès del Vallès

Vallès Oriental, el

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Mont-roig del Camp

Baix Camp, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Mont-roig del Camp

Baix Camp, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Montserrat

Ribera Alta, la

carrer Francesc Ferrer Pastor

FERRER

Montserrat

Ribera Alta, la

avinguda de Carles Salvador

SALVADOR

Montserrat

Ribera Alta, la

carrer de Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Montserrat

Ribera Alta, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Montuïri

Mallorca, Pla de

carrer de Ramon Llull

LLULL

Móra la Nova

Ribera d’Ebre, la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Móra la Nova

Ribera d’Ebre, la

carrer Ramon Llull

LLULL

Morell, el

Tarragonès, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Morell, el

Tarragonès, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Muro

Mallorca, Pla de

carrer Ramon Llull

LLULL
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Muro

Mallorca, Pla de

carreró Ramon Llull

LLULL

Muro d’Alcoi

Comtat, el

carrer Bernat Fenollar

FENOLLAR

Muro d’Alcoi

Comtat, el

carrer Pare Lluís Fullana

FULLANA

Muro d’Alcoi

Comtat, el

carrer Professor Sanchis Guarner

SANCHIS

Muro d’Alcoi

Comtat, el

carrer d’Enric Valor

VALOR

Museros

Ribera Alta, la

carrer Carles Salvador

SALVADOR

Museros

Horta Nord, l’

carrer Enric Valor

VALOR

Mutxamel

Alacantí, l’

carrer Bernat Fenollar

FENOLLAR

Mutxamel

Alacantí, l’

carrer de Gregori Mayans i Siscar

MAIANS

Mutxamel

Alacantí, l’

avinguda Enric Valor

VALOR

Nàquera

Camp de Túria, el

carrer Joan Esteve

ESTEVE

Nàquera

Camp de Túria, el

calle urbanització Corralet I Lluís Fu- FULLANA
llana

Nàquera

Camp de Túria, el

carrer Constantí Llombart

LLOMBART

Navarcles

Bages, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Novetlè

Costera, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Nules

Plana Baixa, la

carrer Acadèmia Valenciana de la ALTRES
Llengua

Nules

Plana Baixa, la

carrer Ramon Llull

LLULL

Nules

Plana Baixa, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Òdena

Anoia, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Olèrdola

Alt Penedès, l’

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Olesa de Bonesvalls

Alt Penedès, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Olesa de Montserrat

Baix Llobregat, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Oliva

Safor, la

carrer de Francesc Ferrer i Pastor

FERRER

Oliva

Safor, la

carrer de Gregori Maians

MAIANS

Olost

Osona

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Olost

Osona

carrer Rovira i Virgili

ROVIRA

Olot

Garrotxa, la

Estorch y Xiques

ESTORCH

Olot

Garrotxa, la

Pompeu Fabra

FABRA

Olot

Garrotxa, la

passatge Ramon Llull

LLULL

Onda

Plana Baixa, la

carrer Francesc Ferrer Pastor

FERRER

Onda

Plana Baixa, la

carrer Carles Salvador

SALVADOR

Onda

Plana Baixa, la

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Onda

Plana Baixa, la

calle Enric Valor

VALOR

Ondara

Marina Alta, la

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Ondara

Marina Alta, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Ontinyent

Vall d’Albaida, la

carrer de Joan Coromines

COROMINES

Ontinyent

Vall d’Albaida, la

carrer del Pare Fullana

FULLANA
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Ontinyent

Vall d’Albaida, la

avinguda de Manuel Sanchis Guar- SANCHIS
ner

Ontinyent

Vall d’Albaida, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Orpesa

Plana Alta, la

carrer Ramón Llull

LLULL

Palafolls

Maresme, el

carrer de/s Pompeu Fabra

FABRA

Palafolls

Maresme, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Palafrugell

Baix Empordà, el

plaça Joan Corominas

COROMINES

Palafrugell

Baix Empordà, el

avinguda de Pompeu Fabra

FABRA

Palafrugell

Baix Empordà, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Palamós

Baix Empordà, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Palau d’Anglesola, el

Pla d’Urgell, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Palau d’Anglesola, el

Pla d’Urgell, el

carrer Joan Coromines

COROMINES

Palau-Solità i Plega- Vallès Occidental, el
mans

carrer sense placa

FABRA

Pallaresos, els

Tarragonès, el

passatge Ramon Llull

LLULL

Pallejà

Baix Llobregat, el

via Pompeu Fabra

FABRA

Pallejà

Baix Llobregat, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Palma

Palma

carrer Marian Aguiló

AGUILÓ

Palma

Palma

carrer d’Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Palma

Palma

carrer de Josep Amengual

AMENGUAL

Palma

Palma

carrer Joaquim Maria Bover

BOVER

Palma

Palma

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Palma

Palma

carrer de Tomàs Forteza

FORTEZA

Palma

Palma

carrer de Ramon Llull

LLULL

Palma

Palma

carrer Francesc de Borja Moll

MOLL

Palma

Palma

carrer Pare Antoni Oliver

OLIVER

Palma

Palma

carrer de Rovira i Virgili

ROVIRA

Palma

Palma

carrer Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Palma

Palma

carrer de Josep Tarongí

TARONGÍ

Palmera

Safor, la

carrer Francesc Ferrer Pastor

FERRER

Papiol, el

Baix Llobregat, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Paterna

Horta Oest, l’

carrer de Enric Valor

VALOR

Pedreguer

Marina Alta, la

carrer Carles Salvador

SALVADOR

Pedreguer

Marina Alta, la

avinguda d’Enric Valor

VALOR

Penàguila

Alcoià, l’

carrer del Poeta Mossen Bernat Fe- FENOLLAR
nollar

Perpinyà

Rosselló, el

rue Ramon Llull

LLULL

Petra

Mallorca, Pla de

carrer d’Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Petra

Mallorca, Pla de

plaça de Ramon Llull

LLULL

Petrer

Vinalopó Mitjà, el

carrer Filòleg Sanchis Guarner

SANCHIS

Petrer

Vinalopó Mitjà, el

Plaça d’Enric Valor

VALOR
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Picanya

Horta Oest, l’

avinguda Sanchis Guarner

SANCHIS

Picanya

Horta Oest, l’

carrer racó Enric Valor

VALOR

Piera

Anoia, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Piles

Safor, la

carrer Enric Valor

VALOR

Pinós, el

Vinalopó Mitjà, el

calle Sanchis Guarner

SANCHIS

Pla de Santa Maria, el

Alt Camp, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Pobla de Claramunt, la Anoia, l’

avinguda Pompeu Fabra

FABRA

Pobla del Duc, la

Vall d’Albaida, la

carrer del Professor Sanchís Guarner SANCHIS

Pobla del Duc, la

Vall d’Albaida, la

carrer de l’Escriptor Enric Valor

VALOR

Pobla, sa

Raiguer

carrer Ramon Llull

LLULL

Polinyà

Vallès Occidental, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Polinyà de Xúquer

Ribera Baixa, la

carrer Enric Valor

VALOR

Pollença

Serra de Tramunta- carrer de Ramon Llull
na

LLULL

Ponts

Noguera, la

avinguda Pompeu Fabra

FABRA

Porqueres

Pla de l’Estany, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Porqueres

Pla de l’Estany, el

carrer Gabriel Ferrater

FERRATER

Porqueres

Pla de l’Estany, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Porreres

Mallorca, Pla de

carrer de Ramon Llull

LLULL

Portbou

Alt Empordà, l’

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Prada de Conflent

Conflent, el

rue carrer Pompeu Fabra

FABRA

Prades

Baix Camp, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Prades

Baix Camp, el

carrer de Rovira i Virgili

ROVIRA

Prat de Llobregat, el

Baix Llobregat, el

avinguda de Pompeu Fabra

FABRA

Prat de Llobregat, el

Baix Llobregat, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Prats de Lluçanès

Osona

avinguda Pompeu Fabra

FABRA

Premià de Dalt

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Premià de Mar

Maresme, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Premià de Mar

Maresme, el

carrer de Raimon Llull

LLULL

Premià de Mar

Maresme, el

carrer de Mila i Fontanals

MILÀ

Puçol

Horta Nord, l’

carrer Ramon Llull

LLULL

Puçol

Horta Nord, l’

carrer Carles Salvador

SALVADOR

Puçol

Horta Nord, l’

carrer de Sanchís Guarner

SANCHIS

Puçol

Horta Nord, l’

plaça Enric Valor

VALOR

Puig de Santa Maria, Horta Nord, l’
el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Puig de Santa Maria, Horta Nord, l’
el

plaça de Sanchis Guarner

SANCHIS

Puigcerdà

Baixa Cerdanya, la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Quatretonda

Vall d’Albaida, la

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS
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Regencós

Baix Empordà, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Reus

Baix Camp, el

carrer Josep Aladern

ALADERN

Reus

Baix Camp, el

plaça de Ramon Amigó

AMIGÓ

Reus

Baix Camp, el

carrer d’Antoni de Bofarull

BOFARULL

Reus

Baix Camp, el

carrer de Joan Coromines

COROMINES

Reus

Baix Camp, el

plaça sense placa

FABRA

Reus

Baix Camp, el

plaça de Gabriel Ferrater

FERRATER

Reus

Baix Camp, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Reus

Baix Camp, el

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Reus

Baix Camp, el

carrer de Rovira i Virgili

ROVIRA

Riba-roja de Túria

Camp de Túria, el

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Riola

Ribera Baixa, la

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Ripoll

Ripollès, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Ripoll

Ripollès, el

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Ripollet

Vallès Occidental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Roca del Vallès, la

Vallès Oriental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Roca del Vallès, la

Vallès Oriental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Rocafort

Horta Nord, l’

carrer Pare Lluís Fullana

FULLANA

Roda de Ter

Osona

carrer Miquel Arimany

ARIMANY

Roda de Ter

Osona

carrer d’en Pompeu Fabra

FABRA

Romana, la

Vinalopó Mitjà, el

calle Enric Valor

VALOR

Roquetes

Baix Ebre, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Roses

Alt Empordà, l’

carrer de Marià Aguiló

AGUILÓ

Roses

Alt Empordà, l’

carrer passatge de Marià Aguiló

AGUILÓ

Roses

Alt Empordà, l’

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Roses

Alt Empordà, l’

carrer Ramon Llull

LLULL

Roses

Alt Empordà, l’

carrer Milà i Fontanals

MILÀ

Roses

Alt Empordà, l’

carrer de Jeroni Pau

PAU

Rotglà i Corberà

Costera, la

carrer de Carles Salvador

SALVADOR

Rotglà i Corberà

Costera, la

carrer Enric Valor

VALOR

Rubí

Vallès Occidental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Rubí

Vallès Occidental, el

passatge de Pompeu Fabra

FABRA

Rubí

Vallès Occidental, el

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Rubí

Vallès Occidental, el

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Rugat

Vall d’Albaida, la

carrer de Enric Valor

VALOR

Sabadell

Vallès Occidental, el

carrer de Marià Aguiló

AGUILÓ

Sabadell

Vallès Occidental, el

carrer de Fèlix Amat

AMAT

Sabadell

Vallès Occidental, el

carrer del Doctor Balari

BALARI

Sabadell

Vallès Occidental, el

plaça de Joan Coromines

COROMINES
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Sabadell

Vallès Occidental, el

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Sabadell

Vallès Occidental, el

carrer de Gabriel Ferrater

FERRATER

Sabadell

Vallès Occidental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sabadell

Vallès Occidental, el

plaça de Ramon Llull

LLULL

Sabadell

Vallès Occidental, el

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Sabadell

Vallès Occidental, el

passatge de Rovira i Virgili

ROVIRA

Sagra

Marina Alta, la

carrer Francesc Ferrer

FERRER

Sagra

Marina Alta, la

carrer de Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Sagra

Marina Alta, la

carrer Enric Valor

VALOR

Salelles

Rosselló, el

rue Ramon Lull

LLULL

Salines, ses

Migjorn

carrer de Ramon Llull

LLULL

Salines, ses

Migjorn

avinguda de Francesc de Borja Moll

MOLL

Sallent

Bages, el

avinguda sense placa

FABRA

Sallent

Bages, el

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Salou

Tarragonès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Salou

Tarragonès, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Salt

Gironès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Andreu de la Bar- Baix Llobregat, el
ca

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Andreu de la Bar- Baix Llobregat, el
ca

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Antoni de Port- Eivissa
many

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sant Bartomeu
Grau

plaça Dr. A. Griera

GRIERA

del Osona

Sant Boi de Llobregat

Baix Llobregat, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Boi de Llobregat

Baix Llobregat, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Sant Cebrià de Vallalta Maresme, el

carrer sense placa

FABRA

Sant Cebrià del Ros- Rosselló, el
selló

Impasse de Lluís Creixell

CREIXELL

Sant Cebrià del Ros- Rosselló, el
selló

impasse Charles Grando

GRANDÓ

Sant Cebrià del Ros- Rosselló, el
selló

impasse de Ramon Lull

LLULL

Sant Celoni

Vallès Oriental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Celoni

Vallès Oriental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sant Celoni

Vallès Oriental, el

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Sant Cugat del Vallès

Vallès Occidental, el

carrer de Joan Coromines

COROMINES

Sant Cugat del Vallès

Vallès Occidental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Cugat del Vallès

Vallès Occidental, el

plaça Pompeu Fabra

FABRA

Sant Cugat del Vallès

Vallès Occidental, el

carrer de Gabriel Ferrater

FERRATER

114

Sant Cugat del Vallès

Vallès Occidental, el

plaça de Gabriel Ferrater

FERRATER

Sant Cugat del Vallès

Vallès Occidental, el

avinguda d’Antoni Griera

GRIERA

Sant Cugat del Vallès

Vallès Occidental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sant Cugat del Vallès

Vallès Occidental, el

placeta de Joana Raspall

RASPALL

Sant Cugat del Vallès

Vallès Occidental, el

carrer de Rovira i Virgili

ROVIRA

Sant Cugat Sesgarri- Alt Penedès, l’
gues

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Sant Feliu de Codines

Vallès Oriental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Feliu de Guíxols

Baix Empordà, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Feliu de Guíxols

Baix Empordà, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sant Feliu de Llobre- Baix Llobregat
gat

carrer de Joana Raspall

RASPALL

Sant Fost de Campsen- Vallès Oriental, el
telles

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Fost de Campsen- Vallès Oriental, el
telles

carrer Ramon Llull

LLULL

Sant Francesc de For- Formentera
mentera

carrer Ramon Llull

LLULL

Sant Fruitós de Bages

Bages, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Fruitós de Bages

Bages, el

carrer d’en Ramon Llull

LLULL

Sant Guim de Freixe- Segarra, la
net

carrer Ramon Llull

LLULL

Sant Hilari Sacalm

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Hipòlit de Voltre- Osona
gà

plaça sense placa

FABRA

Sant Jaume dels Do- Baix Penedès, el
menys

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sant Joan

Mallorca, Pla de

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sant Joan d’Alacant

Alacantí, l’

carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Sant Joan d’Alacant

Alacantí, l’

carrer Enric Valor

VALOR

Sant Joan de les Aba- Ripollès, el
desses

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Joan de Vilato- Bages, el
rrada

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Joan les Fonts

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Josep de sa Talaia Eivissa

carrer Ramon Llull

LLULL

Sant Julià de Ramis

Gironès, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Julià de Vilatorta

Osona

carrer de Ramon Llull

LLULL

carrer d’En Ramon Llull

LLULL

Selva, la

Garrotxa, la

Sant Llorenç des Car- Llevant
dessar

115

Sant Llorenç des Car- Llevant
dessar+

carrer Mossèn Alcover

ALCOVER

Sant Llorenç d’Hor- Alt Penedès, l’
tons

carrer de/s Pompeu Fabra

FABRA

Sant Llorenç d’Hor- Alt Penedès, l’
tons

passeig Pompeu Fabra

FABRA

Sant Llorenç d’Hor- Alt Penedès, l’
tons

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Martí Sarroca

Alt Penedès, l’

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sant Pere de Ribes

Garraf, el

parc Pompeu i Fabra

FABRA

Sant Pere de Ribes

Garraf, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sant Pere de Torelló

Osona

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Pere de Vilama- Vallès Oriental, el
jor

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Pere Pescador

Alt Empordà, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Pol de Mar

Maresme, el

carrer Joan Coromines

COROMINES

Sant Pol de Mar

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Pol de Mar

Maresme, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sant Quirze del Vallès

Vallès Occidental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sant Sadurní d’Anoia

Alt Penedès, l’

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Sadurní d’Anoia

Alt Penedès, l’

carrer Milà i Fontanals

MILÀ

Sant Vicenç de Caste- Bages, el
llet

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sant Vicent del Ras- AlacantÍ, l’
peig

carrer Enric Valor

VALOR

Santa Bàrbara

Montsià, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Santa Bàrbara

Montsià, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Santa Bàrbara

Montsià, el

carrer Milà i Fontanals

MILÀ

Santa Coloma de Cer- Baix Llobregat, el
velló

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Santa Coloma de Cer- Baix Llobregat, el
velló

Escales Pompeu Fabra a Apel·les FABRA
Mestres

Santa Coloma de Cer- Baix Llobregat, el
velló

Escales Pompeu Fabra a Joaquim FABRA
Ruyra

Santa Coloma de Cer- Baix Llobregat, el
velló

Escales Pompeu Fabra a Ramon Be- FABRA
renguer

Santa Coloma de Far- Selva, la
ners

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Santa Coloma de Gra- Barcelonès, el
menet

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Santa Coloma de Gra- Barcelonès, el
menet

carrer de Ramon Llull

LLULL
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Santa Coloma de Gra- Barcelonès, el
menet

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Santa Coloma de Que- Conca de Barberà, carrer de Pompeu Fabra
ralt
la

FABRA

Santa Cristina d’Aro

Baix Empordà, el

passatge Pompeu Fabra

FABRA

Santa Eugènia

Mallorca, Pla de

carrer Ramon Llull

LLULL

Santa Eugènia de Ber- Osona
ga

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Santa
Eulàlia
Ronçana

de Vallès Oriental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Santa
Eulàlia
Ronçana

de Vallès Oriental, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Santa Eulària des Riu

Eivissa

carrer Ramon Llull

LLULL

Santa Margalida

Mallorca, Pla de

carrer Ramon Llull

LLULL

Santa Margalida

Mallorca, Pla de

carrer Francesc de Borja Moll

MOLL

Santa Maria de Palau- Vallès Oriental, el
tordera

passeig Pompeu Fabra

FABRA

Santa Maria del Camí

Raiguer

carrer Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Santa Maria del Camí

Raiguer

carrer Tomàs Forteza

FORTEZA

Santa Maria del Camí

Raiguer

carrer Ramon Llull

LLULL

Santa Maria del Camí

Raiguer

carrer Francesc de Borja Moll

MOLL

Santa Perpètua
Mogoda

de Vallès Occidental, el

passatge de Joan Corominas

COROMINES

Santa Perpètua
Mogoda

de Vallès Occidental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Santa Perpètua
Mogoda

de Vallès Occidental, el

passatge Gabriel Ferrater

FERRATER

Santa Perpètua
Mogoda

de Vallès Occidental, el

passatge de Ramon Llull

LLULL

Santa Perpètua
Mogoda

de Vallès Occidental, el

carrer de Rovira i Virgili

ROVIRA

Santa Susanna

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Santanyí

Migjorn

carrer de Marian Aguiló

AGUILÓ

Santanyí

Migjorn

carrrer Mn. Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Santanyí

Migjorn

carrer d’En Ramon Llull

LLULL

Santanyí

Migjorn

Plaça de Ramon Llull

LLULL

Santpedor

Bages, el

carrer de/s Pompeu Fabra

FABRA

Santpedor

Bages, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sarral

Conca de Barberà, carrer Rovira i Virgili
la

ROVIRA

Sarrià de Ter

Gironès, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sedaví

Horta Sud, l’

carrer M. Sanchis Guarner

SANCHIS

Selva del Camp, la

Baix Camp, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA
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Sencelles

Mallorca, Pla de

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sénia, la

Montsià, el

carrer Alcover Moll

ALCOVER

Sénia, la

Montsià, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sénia, la

Montsià, el

carrer Alcover Moll

MOLL

Sentmenat

Vallès Occidental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sentmenat

Vallès Occidental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sentmenat

Vallès Occidental, el

carrer de Milà i Fontanals

MILÀ

Seva

Osona

Pompeu Fabra

FABRA

Seva

Osona

carrer Ramon Llull

LLULL

Silla

Horta Sud, l’

plaça Sanchis Guarner

SANCHIS

Sils

Selva, la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Sils

Selva, la

carrer de Ramon Llull

LLULL

Simat de la Valldigna

Safor, la

plaça de les Lletres Valencianes

ALTRES

Simat de la Valldigna

Safor, la

carrer de Sanchis Guarner

SANCHIS

Simat de la Valldigna

Safor, la

carrer Enric Valor

VALOR

Sineu

Mallorca, Pla de

carrer de Ramon Llull

LLULL

Sineu

Mallorca, Pla de

carrer de Francesc de Borja Moll

MOLL

Sitges

Garraf, el

carrer d’en Pompeu Fabra

FABRA

Sitges

Garraf, el

plaça Josep Roca-Pons

ROCA-PONS

Sollana

Ribera Baixa, la

carrer Gregori Mayans i Ciscar

MAIANS

Sollana

Ribera Baixa, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Sóller

Serra de Tramunta- carrer de Ramon Llull
na

LLULL

Solsona

Solsonès, el

carrer d’en Pompeu Fabra

FABRA

Son Servera

Llevant

carrer de Francesc de Borja Moll

MOLL

Soses

Segrià, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Sueca

Ribera Baixa, la

carrer de Ramon Llull

LLULL

Súria

Bages, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Súria

Bages, el

passatge de Pompeu Fabra

FABRA

Taradell

Osona

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Taradell

Osona

carrer Ramon Llull

LLULL

Tarragona

Tarragonès, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Tarragona

Tarragonès, el

calle Ramon Llull

LLULL

Tarragona

Tarragonès, el

passatge de Ramon Llull

LLULL

Tarragona

Tarragonès, el

carrer Antoni Rovira i Virgili

ROVIRA

Tàrrega

Urgell, l’

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Tàrrega

Urgell, l’

carrer de Ramon Llull

LLULL

Tavernes de la Valldig- Safor, la
na

carrer del Profesor Sanchis Guarner

SANCHIS

Teià

carrer Ramon Llull

LLULL
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Maresme, el

Térmens

Noguera, la

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Térmens

Noguera, la

carrer de Ramon Llull

LLULL

Térmens

Noguera, la

carrer de Joan B. Xuriguera

XURIGUERA

Terrassa

Vallès Occidental, el

carrer de Joan Coromines

COROMINES

Terrassa

Vallès Occidental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Terrassa

Vallès Occidental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Tiana

Maresme, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Tiana

Maresme, el

carrer Rovira i Virgili

ROVIRA

Tona

Osona

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Tordera

Maresme, el

calle / carrer Pompeu Fabra

FABRA

Tordera

Maresme, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Torelló

Osona

avinguda de Pompeu Fabra

FABRA

Torre de Claramunt, la Anoia, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Torre de Claramunt, la Anoia, l’

carrer Ramon Llull

LLULL

Torreblanca

Plana Alta, la

carrer Carles Salvador

SALVADOR

Torreblanca

Plana Alta, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Torredembarra

Tarragonès, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Torrefarrera

Segrià, el

carrer Ramón Llull

LLULL

Torrent

Horta Oest, l’

calle S Padre Fullana

FULLANA

Torrent

Horta Oest, l’

carrer Luis Lamarca

LAMARCA

Torrent

Horta Oest, l’

calle Gregorio Mayans

MAIANS

Torrent

Horta Oest, l’

carrer d’Enric Valor

VALOR

Torres de Segre

Segrià, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Torres de Segre

Segrià, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Torroella de Montgrí

Baix Empordà, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Tortosa

Baix Ebre, el

carrer Alcover i Moll

ALCOVER

Tortosa

Baix Ebre, el

rambla de Pompeu Fabra

FABRA

Tortosa

Baix Ebre, el

carrer de Pere Labèrnia

LABÈRNIA

Tortosa

Baix Ebre, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Tortosa

Baix Ebre, el

carrer Francesc Mestre i Noé

MESTRE

Tortosa

Baix Ebre, el

carrer Alcover i Moll

MOLL

Tossa de Mar

Selva, la

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Traiguera

Baix Maestrat, el

carrer de Pere Labernia

LABÈRNIA

Tremp

Pallars Jussà, el

passeig de Pompeu Fabra

FABRA

Ullastrell

Vallès Occidental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Ulldecona

Montsià, el

carrer Ramón Llull

LLULL

Vacarisses

Vallès Occidental, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

València

Horta, l’

carrer del Canonge Alcover

ALCOVER

València

Horta, l’

carrer de Bernat Fenollar

FENOLLAR
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València

Horta, l’

carrer de Mossén Fenollar

FENOLLAR

València

Horta, l’

calle del Padre Fullana

FULLANA

València

Horta, l’

carrer de Lluís Lamarca

LAMARCA

València

Horta, l’

carrer de Ramon Llull

LLULL

València

Horta, l’

c./ Gregori Mayans

MAIANS

València

Horta, l’

carrer de Carles Ros

ROS

València

Horta, l’

carrer del Poeta Carles Salvador

SALVADOR

València

Horta, l’

plaça de Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

València

Horta, l’

carrer del Filòleg Sanelo

SANELO

València

Horta, l’

carrer d’Enric Valor i Vives Escriptor

VALOR

València

Horta, l’

passatge Enric Valor i Vives

VALOR

Vall d’Uixó, la

Plana Baixa, la

carrer de Manuel Sanchís Guarner

SANCHIS

Vallada

Costera, la

calle Sanchis Guarner

SANCHIS

Valldemossa

Serra de Tramunta- plaça de Ramon Llull
na

LLULL

Vallfogona de Bala- Noguera, la
guer

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Valls

Alt Camp, l’

carrer Josep Aladern

ALADERN

Valls

Alt Camp, l’

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Vendrell, el

Baix Penedès, el

carrer Marià Aguiló

AGUILÓ

Vendrell, el

Baix Penedès, el

carrer de/s Pompeu Fabra

FABRA

Vendrell, el

Baix Penedès, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Vendrell, el

Baix Penedès, el

carrer de Manuel Milà i Fontanals

MILÀ

Vendrell, el

Baix Penedès, el

carrer de Francesc de B. Moll

MOLL

Vendrell, el

Baix Penedès, el

carrer Antoni Rovira i Virgili

ROVIRA

Vic

Osona

carrer de Mossèn Antoni M. Alcover ALCOVER

Vic

Osona

plaça de Pompeu Fabra

FABRA

Vic

Osona

passatge d’Antoni Griera

GRIERA

Vic

Osona

carrer Ramon Llull

LLULL

Vic

Osona

carrer de Francesc de Borja Moll

MOLL

Vidreres

Selva, la

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Vilablareix

Gironès, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Vilablareix

Gironès, el

carrer Antoni Rovira i Virgili

ROVIRA

Viladecans

Baix Llobregat, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Viladecavalls

Vallès Occidental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Viladecavalls

Vallès Occidental, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Vilafranca de Bonany

Mallorca, Pla de

carrer de Ramon Llull

LLULL

carrer Carles Salvador

SALVADOR

Vilafranca del Maes- Alt Maestrat, l’
trat
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Vilafranca del Pene- Alt Penedès, l’
dès

plaça de Milà i Fontanals

MILÀ

Vilajuïga

Alt Empordà, l’

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Vilamarxant

Camp de Túria, el

carrer Escriptor D. Enric Valor

VALOR

Vilanova de Segrià

Segrià, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Vilanova del Camí

Anoia, l’

carrer de Ramon Llull

LLULL

Vilanova del Vallès

Vallès Oriental, el

passeig de Joan Coromines

COROMINES

Vilanova del Vallès

Vallès Oriental, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Vilanova i la Geltrú

Garraf, el

carrer d’Antoni Maria Alcover

ALCOVER

Vilanova i la Geltrú

Garraf, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Vila-real

Plana Baixa, la

carrer Josep Nebot

NEBOT

Vila-real

Plana Baixa, la

carrer Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Vila-real

Plana Baixa, la

carrer Enric Valor i Vives

VALOR

Vila-rodona

Alt Camp, l’

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Vila-seca

Tarragonès, el

carrer de Ramon Llull

LLULL

Vilassar de Dalt

Maresme, el

carrer de Pompeu Fabra

FABRA

Vilassar de Dalt

Maresme, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Vilassar de Mar

Maresme, el

plaça Pompeu Fabra

FABRA

Vilobí d’Onyar

Selva, la

passatge Pompeu Fabra

FABRA

Vinalesa

Horta Nord, l’

avinguda Professor Manuel Sanchis SANCHIS
Guarner

Vinalesa

Horta Nord, l’

carrer Enric Valor

VALOR

Vinaròs

Baix Maestrat, el

carrer Ramon Llull

LLULL

Vinyols i els Arcs

Baix Camp, el

carrer Pompeu Fabra

FABRA

Xàbia

Marina Alta, la

carrer de Sanchis Guarner

SANCHIS

Xàbia

Marina Alta, la

carrer d’Enric Valor

VALOR

Xàtiva

Costera, la

carrer Professor Sanchis Guarner

SANCHIS

Xàtiva

Costera, la

calle Lingüista Sanelo

SANELO

Xeraco

Safor, la

carrer Maians i Ciscar

MAIANS

Xeraco

Safor, la

carrer Carles Salvador

SALVADOR

Xeraco

Safor, la

carrer M. Sanchis Guarner

SANCHIS

Xilxes

Plana Baixa, la

calle carrer Carles Salvador

SALVADOR

Xilxes

Plana Baixa, la

calle carrer Sanchis Guarner

SANCHIS

Xirivella

Horta Oest, l’

carrer Constantí Llombart

LLOMBART

Xirivella

Horta Oest, l’

c/ de Manuel Sanchis Guarner

SANCHIS

Xixona

Alacantí, l’

carrer d’Enric Valor i Vives

VALOR
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Agraïments
Volem fer constar el nostre agraïment a totes aquelles persones que
d’una manera puntual o amb una dedicació més constant ens heu fet arribar
fotografies de retolacions i carrers d’arreu del nostre domini. 280 dels 868
indrets localitzats han estat recollits per vosaltres:
Fanny Alés, Albert Aragonés Salvat, Santi Arbós, Hugo Artero, Emili
Bayón, Albert Bernat Garcés, Tomàs Camacho Molina, Agnès Camatxo Buj,
Carles Castellà Espuny, Ventura Castellvell, Arturo Clemente, Anna Maria
Corredor, Laura Domínguez, Ibtissam El Yayhatti, Joan Ferreres, Ester Garcia,
Jonathan Garcia, Neus Garcia, Elòdia Giralt, Ferran Guardiola, Tere Izquierdo
Salom, Antoni Jaquemot, Amadeu Marcos Matamoros, Marta Marly, Carmen
Martín, Antoni Moga, Rafel Molina, Maite Moya, Jordina Puntí, Mireia
Reverter, Elvira Safont, Pepa Sardanyes, Ioia Satorras, Jordi Subirats, Pilar Tió,
Albert Turull, Nué Vilaplana i Vicent Vicent, col·laboradors amb imatges de
pobles del Principat.
Empar Aparicio, Òscar Bagur, Mercé Bernat Garcés, Isabel Cózar,
Antònia Garí, Rebeca de Juan, Joan Mut, Djombo N’Dong, Pau Moll, Aina
Puigmartí, Mariona Ràfols, Joan Carles Simó, Anna Tur i Marta Vila de les
Illes.
Carme Pinyana de l’Alguer.
I Josep Andrés, Manel Domínguez, Eva Ferrando, Maria Josep Franco,
Antoni Garcia Osuna, Cèsar Gargallo, Anna Gascó, Lluís Gimeno, Fina Girbés,
Pep Llàcer, Batiste Malonda, Carles Martí, Cèsar Mateu, Ernest Micó, Empar
Minguet, Maria Josep Mira, Brauli Montoya, Isabel Moreno, Carles Navarro,
Amand Picó, Vicent Rosselló, Pura Santacreu i Toni Torregrossa del País
Valencià.

S’acabà d’imprimir el dia de Sant Blai, 3 de febrer de 2019.
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La publicació presenta l’estudi, l’exposició, les 476
poblacions i 868 carrers indexats i un apartat didàctic
per a treballar als centres d’ensenyament, amb
propostes des de l’escola, l’educació secundària,
el batxillerat i la universitat. Té un protagonisme
especial l’apartat dedicat a Pompeu Fabra i Poch, en
la celebració del 150 aniversari, 2018, Any Fabra.
Els autors, llicenciats en filologia hispànica i
catalana, han elaborat una tesi sobre els noms
de lloc (Toponímia de Vistabella del Maestrat) i
de dialectologia (Els parlars del Montsià. Estudi
geolingüístic), respectivament. Alfabèticament són
Jesús Bernat Agut i Àngela Buj Alfara. En el camp de
la toponímia, Jesús (Mestre en Toponímia i doctor
en Filologia Catalana) ha recorregut molts de camps
i saltat molts de màrgens per a arribar a elaborar el
llibre de Toponímia rural d’Atzeneta del Maestrat i
diversos articles sobre pobles de l’antiga Setena de
Culla i l’Alcalatén. Pertany a la Societat d’Onomàstica
Les aplicacions següents corresponen a formes
Podeu consultar la normativa en el manual, disponible
i és l’autor-impulsor-entusiasta
del blog
Imatgies,
d'identificació corporativa del Departament
de Cultura
en línia a:tot
amb tipografies de cossos 8 i 12 en composició
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual
horitzontal i centrada, i també
en composició vertical
un referent d’aprenentatge
toponimicopoeticosocial
només per a aquells casos en què l'espai ho requereixi.
i més. L’Àngela és del CEL i té diversos estudis de
lexicografia com El Vocabulari català de Tortosa,
de Francesc Mestre i Noé. Una anàlisi lexicogràfica
o Notes lexicogràfiques sobre el Petit vocabulari de
Benassal, de Carles Salvador i Gimeno. De les raïls
de la seua terra n’ha tret el Lèxic del Montsià. Estudi
geolingüístic i la didàctica l’ha portada a promoure
aquestes raïls a les aules, perquè hi puguen créixer
més lingüistes.

LINGÜISTES PEL CARRER · estudi i proposta didàctica

Lingüistes pel carrer és un projecte que sorgeix
del CEL (centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de
les comarques centrals dels PPCC: Montsià, Baix
Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Matarranya, Ports,
Alt Maestrat i Baix Maestrat), amb seu a Alcanar, i
de la Societat d’Onomàstica, amb seu a Barcelona.
L’estudi dona a conèixer totes aquelles vies urbanes
que tenen nom de lingüistes. Recull filòlogues i
filòlegs que amb la seua aportació amb gramàtiques
i diccionaris han estat reconeguts socialment en
poblacions de tot l’àmbit lingüístic.

estudi
i
proposta didàctica
Jesús Bernat Agut
Àngela Buj Alfara

